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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والفيزيائية الكيميائية  العلوم  فنّيو 3111 الوحدات  مجموعة

 فلكي  فني 311101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  في األبحاث تطبيقات  تطوير ودعم الفلكية، األبحاث  إجراء  في للمساعدة الفنية  المهام  تنفيذ

 العملية التطبيقات من ذلك وغير  والعلمية  الصناعية  المجاالت
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجارب  إلجراء استعدادا    وتجهيزها ومعايرتها والتلسكوبات الفلكية   المعدات تنظيف  1

2 
 الدعم  مهام   من متنوعة  مجموعة  وتنفيذ  التجارب، وإجراء البيانات وجمع الروتينية، المالحظات إجراء في الفلك علماء مساعدة

 واالختبار والتحليل والتطوير البحث في الفني

3 
  والتكاليف  بالكميات تقديرات وإعداد الفلكي، بالمرصد واحدة لمرة المستخدمة  والمواد المعدات وكمية  نوعية  في التحكم

 للمشاريع  المطلوبة 

 التحاليل  من المزيد إلجراء االختبارات   ونتائج البيانات معالجة  4

 والبيئة والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األرض  علوم  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األبحاث   إجراء 1 الجماعي العمل 1

 التجارب تصميم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفلك  علم 3 الذاتي التطوير 3

 والجزيئية الذرية  الفيزياء 4 المثابرة 4

 األولية الجسيمات فيزياء 5 التنظيم 5
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1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والفيزيائية الكيميائية  العلوم  فنّيو 3111 الوحدات  مجموعة

 جوي  رصد فني 311102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتوثيق وحفظ  الجوية، الخرائط  الرصد،ورسم  أجهزة من والمناخية  الجوية  والبيانات المعلومات تجميع

 .والمناخية  الجوية  المعلومات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 . وتوثيقها وتسجيلها الالسلكية  والمسابر الرصد بالونات باستخدام  العليا الجو لطبقات المناخية  المعلومات تجميع 1

 .المناخية  بالمعلومات الجوي الرصد مشرف أو الجوي الراصد تزويد 2

3 
 ونقلها الفضائية   الرصد أقمار   من  المرسلة  الجوية  األحوال بيانات وتلقي الجوية   الخرائط  على  السطحية  الجوية   األحوال رسم

 .الجوي الرصد لمشرف أو الجوي للراصد الجوية  الخرائط  وتقديم الجوية   الخرائط  على

 .وضبطها المناخي الرصد قياس ألجهزة  الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 4

 .المعتمدة والتوثيق الحفظ  أنظمة  بحسب اوحفظه وترتيبها والمناخية  الجوية  والبيانات المعلومات تبويب 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األرض  علوم  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطقس  مراقبة  1 الجماعي العمل 1

 الجوية  االرصاد علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 واألدوات  اآلالت صيانة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5
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1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والفيزيائية الكيميائية  العلوم  فنّيو 3111 الوحدات  مجموعة

 جوية  أرصاد مشرف 311103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والبيانات المعلومات وتدقيق الجوي، الرصد فنيي ونشاطات أعمال وتقييم ومتابعة على اإلشراف

 .الجوي الرصد ألجهزة والوقائية  العالجية  الصيانة إجراءات ومتابعة والمناخية، الجوية  والخرائط 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 والمسؤوليات المهام  وتوزيع المنتظر،  األداء ومستوى واألهداف  الجوية  األرصاد بأعمال المتعلقة   التشغيلية   الخطط  إعداد

 .المباشر الرئيس توصيات على  بناء   المرؤوسين  بين

2 
  الخطط   على بناء   العمل  سير ومتابعة  الجوية  األرصاد وعمليات  بأعمال يتعلق فيما الفنية  اإلجراءات  كافة  تنفيذ على اإلشراف

 .الموضوعة  الفنية  والبرامج 

3 
  الالزمة   والمعارف الخبرات  نقل من والتأكد والعمليات األعمال  بمختلف  القيام   أثناء للمرؤوسين والمساندة الدعم تقديم

 .أدائهم مستوى وتحسين لتطويرهم

4 
  كافة  إعداد وضمان والعمليات، األعمال لمختلف  المطلوبة  الجودة ومستويات والمعايير المواصفات تحديد في المشاركة 

 .المرؤوسين قبل من بها التقيد وضمان وتعميمها توضحها التي اإلجرائية  واألدلة  السياسات

 .وحفظها وتوثيقها العمل قاريرت وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األرض  علوم  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  
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2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطقس  مراقبة  1 الجماعي العمل 1

 الجوية  األرصاد قياسات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجوية  االرصاد علم 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والفيزيائية الكيميائية  العلوم  فنّيو 3111 الوحدات  مجموعة

 كيميائي  فني 311104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الكيميائية   التجارب وإجراء الكيميائي، المختبر ألجهزة الوقائية  الصيانة   برامج وتنفيذ وتشغيل تركيب

 .الكيميائية  التجارب تقارير وتقييم  وإعداد الكيميائي تعليمات بحسب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 والشركة  الكيميائي المشرف تعليمات بحسب وتشغيلها المعتمد، التوزيعي المخطط  بحسب الكيميائي المختبر أجهزة تركيب

 .الصانعة 

 .الكيميائي مع  بالتنسيق إجرائها ومستلزمات وشروط ظروف وتحديد  المطلوبة  الكيميائية  التجربة دراسة  2

 .وتوثيقها وتسجيلها النتائج واستخراج الكيميائي، تعليمات وبحسب المعتمدة للمعايير وفقا الكيميائية  التجارب  إجراء 3

 .الصانعة الشركة  تعليمات بحسب الكيميائي المختبر ألجهزة  الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 4

 .وحفظه  وتوثيقه  الكيميائية   التجربة  تقريرو وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيمياء ( 1) التعليمي المجال

 الحيوية  الكيمياء ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكيمياء علم 1 الجماعي العمل 1

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

 المختبرات تحاليل 3 الذاتي التطوير 3

 واألدوات  اآلالت صيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والفيزيائية الكيميائية  العلوم  فنّيو 3111 الوحدات  مجموعة

 جيولوجي  فني 311105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  في األبحاث تطبيقات تطوير ودعم الجيولوجية، األبحاث  إجراء  في للمساعدة الفنية  المهام  تنفيذ

 العملية  التطبيقات  من  وغيرها والغاز   النفط   ومجاالت الصناعية  المجاالت
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجارب   إلجراء استعدادا   تجهيزها ومعايرتها المعدات وتنظيف  والتحليل، والتجارب لالختبارات وتجهيزها العينات جمع 1

2 
 البحث  في الفني الدعم مهام  من متنوعة  مجموعة   وتنفيذ الروتينية، المخبرية   االختبارات إجراء في الجيولوجيين مساعدة

 واالختبار والتحليل والتطوير

3 
 بالكميات تقديرات ادوإعد االستخدام، ومراقبة   العينات باختبار  وذلك المختبرية، المستلزمات وكمية  نوعية  في التحكم

 للمشاريع المطلوبة  والتكاليف 

 التحاليل  من المزيد إلجراء االختبارات   ونتائج البيانات معالجة  4

 والبيئة والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األرض  علوم  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجيولوجية  التقنية  1 الجماعي العمل 1

 العينات جمع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجيولوجيا  3 الذاتي التطوير 3

 )الجيولوجيا(  األرض علم 4 المثابرة 4

 البيانات تحليل 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والفيزيائية الكيميائية  العلوم  فنّيو 3111 الوحدات  مجموعة

 فيزيائي  فني 311106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الفيزيائية   التجارب وإجراء الفيزيائي، المختبر ألجهزة الوقائية  الصيانة   برامج وتنفيذ وتشغيل تركيب

 .الفيزيائية  التجارب تقارير وتقييم وإعداد الفيزيائي تعليمات بحسب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  والشركة  الفيزيائي المشرف تعليمات بحسب المعتمد،وتشغيلها التوزيعي المخطط  بحسب الفيزيائي المختبر أجهزة تركيب

 .الصانعة 

 .الفيزيائي  مع بالتنسيق إجرائها  ومستلزمات وشروط ظروف وتحديد المطلوبة  الفيزيائية  التجربة دراسة  2

 .وتوثيقها وتسجيلها النتائج  واستخراج الفيزيائي، تعليمات وبحسب المعتمدة للمعايير وفقا الفيزيائية  التجارب  إجراء 3

 .الصانعة الشركة  تعليمات بحسب الفيزيائي المختبر ألجهزة  الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 4

 .وحفظه  وتوثيقه  الفيزيائية   التجربة  وتقرير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الفيزياء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 فيزياء علم 1 الجماعي العمل 1

 التقنية الفيزياء 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المختبرات تحاليل 3 الذاتي التطوير 3

 واألدوات  اآلالت صيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والفيزيائية الكيميائية  العلوم  فنّيو 3111 الوحدات  مجموعة

 هيدرولوجي فني 311107 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 والمساعدة والعينات المعلومات  بجمع المتعلقة  مهامه  أداء  في للهيدرولوجي  المساعدة تقديم

 .العمل  تقارير وتقديم وإعداد وتنفيذها  العمل وبرنامج خطة  إعداد  في
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للهيدرولوجي وتقديمها النتائج على والحصول للمختبر وإرسالها العينات وأخذ والبيانات المعلومات جمع 1

 .التنفيذ ومتابعة العمل وبرنامج  خطة  إعداد  في الهيدرولوجي مساعدة 2

 .الهيدرولوجي مع بالتنسيق الهيدرولوجية  والنشاطات األعمال تنفيذ ومستلزمات أدوات تحديد 3

 .وترتيبها وتبويبها ائجالنت جمع 4

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األرض  علوم  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المائية  الجيولوجيا علم 1 الجماعي العمل 1

 العينات جمع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المختبرات تحاليل 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 مدنية هندسة فني 311201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اإلنشاء أعمال في الدعم وتقديم الهياكل، وتصميم المدنية  الهندسة  بحوث في المساعدة

 والصيانة والتركيب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المجال هذا في الحالية  األساليب وتحسين جديدة نظريات تطوير في المساعدة 1

 الجودة ومعايير المواد بشأن المشورة وتقديم المدنية، بالهندسة  الخاصة  للهياكل التصميم  عملية  مجمل في المساهمة  2

 التكلفة  وتقديرات  زمنية  جداول ووضع النظم، وتركيب العمليات تنفيذ ومباشرة المدنية، الهندسة  لمشروعات الدعم تقديم 3

 النظم وتصليحات الصيانة  عملية  بشأن الدعم تقديم 4

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المباني تصميم 1 الجماعي العمل 1

 المباني فحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 CAD برنامج باستخدام الهندسي الرسم 3 الذاتي التطوير 3

 الخرسانة تقنية  4 المثابرة 4

 والتشييد  البناء  هندسة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 حرائق  مفتش 311202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الحرائق  مكافحة  معدات  عمل وضمان محتملة   حرائق مخاطر عن للكشف والمعدات المباني تفتيش

 بالحرائق  الخاصة  واللوائح القواعد وتطبيق مالئم بشكل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  عن  واإلبالغ  عنها،  الكشف  ونظم الحرائق إطفاء نظم واختبار بالحرائق، الخاصة  واللوائح بالقواعد المباني  التزام  على التفتيش

 التصحيحية  اإلجراءات وتحديد المخالفات

 عنها  واإلبالغ   التصحيحية اإلجراءات  تنفيذ متابعة  2

3 
  التزامها حال في التصاريح، وإصدار  تصميمها، المعاد أو الجديدة للمباني الموضوعة  والخطط  األولية  المخططات مراجعة

ا للمضي  األعمال   في قدم 

4 
  إجراءات  مراقبة ل حريق حدوث عند  الخروج بكيفية  الخاصة  التدريبات وإجراء مراجعتها، أو  حريق حدوث عند الخروج خطط  وضع

 وتقييمها اإلخالء

 المحكمة  إلى لتقديمها األدلة   وجمع الحرائق، أسباب  في التحقيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المباني تصميم 1 الجماعي العمل 1

 الحريق إنذار أجهزة تركيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحريق  عن الناتجة  األضرار  تنظيف  3 الذاتي التطوير 3

 الحرائق  هندسة  4 المثابرة 4

 الحرائق  تفتيش 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 إنشائية  مواد فني 311203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  العملية   االستخدامات حول التوصيات وتقديم مختلفة، ظروف تحت المواد سلوك واختبار  فحص

 البدائل  عن والبحث للمواد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 النتائج وتوثيق للمواد، الكيميائية  الخصائص واختبار  العينات أخذ 1

 النتائج  وتوثيق القاسية، الظروف  في  والمرونة  القوة واختبار   للمواد، الفيزيائية  الخصائص اختبار  2

3 
  واالستخدامات، للمشاريع مالءمتها مدى وتحديد المختبرة، المواد وتكاليف  البيئي  واألثر والموثوقية، السالمة  تقييم

 الشأن  بهذا التوصيات وتقديم

 العملية  لالستخدامات والتكميلية  البديلة  المواد حول البحوث  إجراء 4

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المواد تقنيات 1 الجماعي العمل 1

 المواد اختبار  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المواد مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الفني التوثيق 4 المثابرة 4

 كيميائية هندسة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 إنشاءات  فني 311204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اإلنشائية  والمواد الموقع تربة  من العينات وجمع األبنية، بإنشاء المتعلقة  الفنية  الواجبات  أداء

 .الالزمة  والعمالة  المواد كميات المواصفات،وتقدير  ومطابقة  للمختبر، وإرسالها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الجودة  وضبط  التنفيذ ومتابعة  للمعاينة  العمل  وبرنامج خطة   إعداد في  األبنية  مهندس مساعدة 1

 .المواصفات ومطابقة  للمختبر وإرسالها اإلسمنتية  والخلطات  اإلنشاء ومواد البناء موقع  تربة  من عينات أخذ 2

 .المواصفات  مطابقة  من للتأكد وبعده اإلنشاء  اثناء األبنية إنشاء  في العمل تفقد 3

 .المشرف المهندس مع بالتنسيق  المنجز العمل  قياس في المشاركة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل يرتقار  وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسقف تركيب 1 الجماعي العمل 1

 الخرسانية الهياكل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والتشييد   البناء آالت 3 الذاتي التطوير 3

 والتشييد البناء تقنية  4 المثابرة 4

 الخرسانة تكسير 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 انشاءات  صيانة  فني 311205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المواد كمية  وتقدير الصيانة،  ومتطلبات إجراءات  وتحديد صيانتها، المطلوب اإلنشاءات تفقد

 .الصيانة عمليات تنفيذ ومتابعة  الالزمة،  والتجهيزات والعمال
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الصيانة  أعمال وطبيعة  وطبيعتها المباني عن الالزمة  والبيانات المعلومات وجمع صيانتها، المطلوب اإلنشاءات تفقد

 .الالزمة

 .العمل وبرنامج  خطة وإعداد الالزمة،  والتجهيزات والعمالة  الصيانة  ومستلزمات مواد وكلفة  كمية  تقدير 2

 .والكلفة  العمل  وبرنامج الصيانة، بطبيعة العمل لصاحب أو المشرف للمهندس فني تقرير وتقديم إعداد 3

 .والجودة المواصفات وضبط  الصيانة إجراءات  متابعة  4

 .وحفظها وثيقهاوت وتقديمها العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصحي(  التدفئة/الماء/الصرف )أنظمة  المباني صيانة  1 الجماعي العمل 1

 المباني صيانة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تصليح( والتشييد البناء أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 )مباني(  الفنية  الصيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 مباني   عزل فني 311206 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  العزل مواد  من  الالزمة  الكميات تحضير و حصر و التنفيذية، الرسوم  و المخططات تتبع و  قراءة

 .الحراري و الصوتي و  المائي العزل  أعمال  تنفيذ إلى باإلضافة  الحراري و الصوتي و المائي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المطلوب السطوح تفقد و الواقع،  أرض على المطلوبة  العزل أعمال تحديد و التنفيذية، الرسوم  و المخططات تتبع و  قراءة

 .لها الالزمة  التمهيدية  المعالجات تحديد و المباني في عزلها

2 
  األدوات تحضير و  المباني  من المختلفة   لألجزاء الحراري   و الصوتي و المائي العزل  مواد  من  الالزمة  الكميات تحضير و حصر

 .العزل بأعمال للقيام  المطلوبة 

3 
 المواد  باستخدام  المختلفة  اإلنشائية  للعناصر المائي العزل أعمال تنفيذ متابعة  و للعزل تجهيزها و السطوح إعداد  متابعة 

 .الدهانات  و الساخنة  و الحارة  كالزفتة  الالزمة

 .المواصفات في المحددة المواد باستخدام  اإلنشائية العناصر لمختلف  الصوتي و الحراري  العزل أعمال تنفيذ 4

 .المهنية  الصحة   و السالمة  إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصحي(  التدفئة/التهوية/الصرف  )أنظمة  العزل 1 الجماعي العمل 1

 العزل  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والواجهات األسقف  عزل 3 الذاتي التطوير 3

 الحرارية العوازل تركيب 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 مباني  صيانة  فني 311207 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  أعمال  لتنفيذ الالزمة  بالمواد قائمة إعداد  و المختلفة  لألبنية  الدورية  الصيانة خطة  تفاصيل دراسة 

 و كمياتها حساب و المنجزة، األعمال كيل إلى باإلضافة  تنفيذها،  متابعة  و الطارئة،  و  الدورية  الصيانة 

 .المالية  المطالبات  إعداد و تدقيقها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المهندس مع معالجتها طرق مناقشة  و الفنية، العيوب  تحديد و المختلفة، لألبنية  الدورية  الصيانة خطة  تفاصيل دراسة  1

2 
 إلنجاز  المطلوبين العمال  و المعدات  و باألدوات قائمة  إعداد  و المختلفة، الصيانة  أعمال لتنفيذ الالزمة  بالمواد قائمة  إعداد

 .العمل

 .المواصفات و للمخططات المنفذة األعمال  مطابقة  من  التحقق و  ئة الطار  و  الدورية  الصيانة  أعمال  تنفيذ متابعة  3

4 
 األعمال بشأن تقارير رفع إلى باإلضافة  المختلفة  العمل  فرق دوام متابعة  و للمرؤوسين، المخططات تفاصيل توضيح

 .المنجزة

5 
  األعمال تسليم و الكميات محاسب مع يقبالتنس المالية  المطالبات إعداد  و تدقيقها و كمياتها حساب و المنجزة، األعمال كيل

 .اإلشراف لجهة 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )مباني(  الفنية  الصيانة  1 الجماعي العمل 1

 المباني صيانة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المباني فحص 3 الذاتي التطوير 3

 البناء  مواد تقنية  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 حفريات تدعيم فني 311208 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  لتنفيذ الالزمة  المواد طلبات  كميات و بنود جداول  إعداد و الحفريات، تدعيم مخططات  تتّبع و دراسة 

  و المنجزة األعمال كيل و الجودة، ضبط  و تنفيذها مراقبة  و العمل خطط إعداد  إلى باإلضافة  العمل

 .المالية  المطالبات إعداد و تدقيقها و حسابها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الحفريات لتدعيم المهندس من المعّدة المخططات  تتّبع و دراسة  1

2 
  و  المعدات من  المشروع  باحتياجات قائمة  إعداد  إلى باإلضافة  العمل  لتنفيذ الالزمة  المواد طلبات كميات و  بنود جداول إعداد

 .تأمينها على العمل  و العاملة، القوى و اآلليات

3 
  على المهام  توزيع و بالحفريات المتعلقة  األعمال تنفيذ جداول إعداد و ة،الجود ضبط  و تنفيذها  مراقبة  و العمل  خطط  إعداد

 .المرؤوسين

 .المالية  المطالبات إعداد  و تدقيقها و حسابها و المنجزة لألعمال الكميات كيل 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتعدد الحفر 1 الجماعي العمل 1

 اآلبار حفر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التنقيب آلة  3 الذاتي التطوير 3

 حفار  4 المثابرة 4

 المناجم أعمال 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 طرق  فني 311209 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اإلنشائية  والمواد المسار  تربة  من  العينات الطرق،وجمع بإنشاء المتعلقة  الفنية  الواجبات  أداء

 . الالزمة  والعمالة  المواد كميات وتقدير المواصفات،  ومطابقة  للمختبر، وإرسالها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 . الجودة  وضبط  التنفيذ ومتابعة  للمعاينة  العمل  وبرنامج خطة   إعداد  في  الطرق مهندس مساعدة 1

 .المواصفات  ومطابقة  للمختبر وإرسالها االسفلتية  والخلطات الطريق إنشاء ومواد الطريق مسار   تربة  من عينات أخذ 2

 .المواصفات مطابقة من للتأكد وبعده اإلنشاء أثناء  الطريق إنشاء  في العمل تفقد 3

 .المشرف المهندس مع بالتنسيق  المنجز العمل  قياس في المشاركة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطرق تمهيد 1 الجماعي العمل 1

 الطرق  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطرق  بناء 3 الذاتي التطوير 3

 باألسفلت  التغليف  4 المثابرة 4

 االسفلتية / الخرسانية   األسطح 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 طرق  صيانة  فني 311210 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 والمستلزمات، المواد  وكلفة  كمية  وتقدير الالزمة، الصيانة  وحجم طبيعة  وتحديد الطريق تفقد

  لتعليمات وفقا   الالزمة األساليب باستخدام  الطرق على الالزمة  الصيانة   أعمال مختلف  وتنفيذ

 .المنظمة  توالسياسا اإلجراءات مع  يتوافق وبما المباشر الرئيس وتوجيهات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 وتلخيص تحليلها و  فحصها في المتقدمة  واألساليب الطرق  باستخدام  الطرق حالة  عن الالزمة  والبيانات المعلومات جمع

 .لصيانتها تمهيدا   نتائجها

2 
 منها ينقص ما وتحديد وصيانتها، الطرق على الحفاظ وعمليات بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد

 .تأمينه  أجل من بشأنها المباشر الرئيس إلى  التقارير ورفع

3 
  في المعتمدة والمعايير المواصفات وأدلة  اإلجرائية   باألدلة  التام   االلتزام  وضمان الطرق  على الصيانة   أعمال مختلف  تنفيذ

 .العمل وحدة

4 
  للطرق  العامة  والسالمة  الصيانة  أعمال وتنسيق وتنفيذ المعلومات تبادل بهدف خرىاأل الصيانة ورش  مع والتنسيق التعاون

 .الطرق واحتياجات الورش اختصاصات حسب

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطرق  بناء 1 الجماعي العمل 1

 الطرق  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 باألسفلت  التغليف  3 الذاتي التطوير 3

 )تصليح( والتشييد البناء أعمال 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 مساحة فني 311211 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الالزمة  المسح أعمال  وإجراء المساحية، التسوية  أعمال وتنفيذ االستطالعية، المساحة  أعمال تنفيذ

 .المساحية  والمخططات الخرائط  ورسم وغيرها،  والطرق األبنية  لمشاريع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 

  والقنوات والعوائق بالمنشآت مسودات  وإعداد المختلفة  اإلنشائية  للمشاريع الالزمة  االستكشافية المساحة  أعمال تنفيذ

  المساحية  واألدوات األجهزة أنواع وتثبيتها،واختيار   الربط  ونقاط والفرعية  الرئيسة  االستناد نقاط وتحديد الفرعية، والطرق

 .الالزمة

2 
  األبنية  لمشاريع الشبكية  التسوية  أعمال وتنفيذ المختلفة،  التحتية  البنية  كاتلشب والعرضية  الطولية  التسوية  أعمال تنفيذ

 .األرض على المخططات من  األبنية   وحدود مواقع  وتثبيت واألراضي،

 . بالمشروع  المتعلقة  األعمال جميع مناسيب وتثبيت المخططات على وتثبيتها القائمة  األبنية  وحدود مواقع نقل 3

 .المخططات بحسب المختلفة  المنحنيات وتوقيع وتقاطعاتها، الحديد وسكك طرقال  مسارات تثبيت 4

5 
  أعمال في  المستخدمة  والمساحية  الكنتورية  والمخططات والرأسية  األفقية  والمنحنيات والطولية  العرضية  المقاطع رسم

 .المختلفة  المساحة 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدن وتخطيط  المعمارية  الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 مسحية دراسة  1 الجماعي العمل 1

 األراضي  مسح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )المسح(  العالمات وضع 3 الذاتي التطوير 3

 المسح  آالت 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 تفجير  فني 311212 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  التفجير أعمال لتنفيذ الالزمة  بالمواد قائمة  إعداد  و التفجير لعمليات المعّدة المخططات  تتّبع و دراسة 

  و إجراءات تطبيق و العمليات  ضبط  و تنفيذها ومراقبة  التفجير خطط  إعداد  إلى باإلضافة  المختلفة،

 .المهنية الصحة  و  السالمة  تعليمات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التفجير لعمليات المعّدة المخططات  تتّبع و دراسة  1

2 
 إلنجاز  المطلوبين العمال  و المعدات  و باألدوات قائمة  إعداد و المختلفة، التفجير أعمال لتنفيذ الالزمة  بالمواد قائمة  إعداد

 .العمل

3 
  على المهام  توزيع و  بالتفجير المتعلقة  األعمال تنفيذ جداول إعداد  و العمليات، ضبط  و تنفيذها مراقبة  و  التفجير  خطط  إعداد

 .المرؤوسين

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األرض تحت التفجير 1 الجماعي العمل 1

 الصغيرة( )الثقوب التفجير أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخطوط(  )عمل التفجير أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 الخطرة المواد  مع والتعامل التخزين 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 اطفاء  فني 311213 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  أعمال لتنفيذ الالزمة  بالمواد قائمة  إعداد  و اإلطفاء لعمليات المعّدة المخططات  تتّبع و دراسة 

  تطبيق و  العمليات ضبط  و تنفيذها مراقبة و  اإلطفاء خطط  إعداد إلى باإلضافة  المختلفة، اإلطفاء

 .المهنية  الصحة  و  السالمة   تعليمات و إجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اإلطفاء لعمليات المعّدة المخططات  تتّبع و دراسة  1

 .العمل إلنجاز  المطلوبة   المعدات  و باألدوات قائمة   إعداد و المختلفة، اإلطفاء أعمال لتنفيذ الالزمة  بالمواد قائمة  إعداد 2

3 
  على المهام  توزيع و  باإلطفاء المتعلقة  األعمال تنفيذ جداول إعداد  و العمليات، ضبط  و تنفيذها مراقبة و اإلطفاء  خطط  إعداد

 .المرؤوسين

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحرائق  مكافحة  1 الجماعي العمل 1

 الحرائق  عزل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحرائق  من الوقائية  الحماية  3 الذاتي التطوير 3

 الخطرة المواد  مع والتعامل التخزين 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 المدنية الهندسة  فنّيو 3112 الوحدات  مجموعة

 إنقاذ  فني 311214 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  لتنفيذ الالزمة   المعدات و باألدوات قائمة  إعداد  و اإلنقاذ لعمليات المعّدة المخططات  تتّبع و دراسة 

  و العمليات ضبط  و تنفيذها مراقبة  و  اإلنقاذ خطط  إعداد  إلى باإلضافة  المختلفة، اإلنقاذ عمليات

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اإلنقاذ لعمليات المعّدة المخططات  تتّبع و دراسة  1

 .اإلنقاذ عمليات إلنجاز  المطلوبة  المعدات  و باألدوات قائمة  إعداد 2

3 
  على المهام  توزيع و باإلنقاذ المتعلقة  األعمال تنفيذ جداول إعداد  و العمليات، ضبط  و تنفيذها مراقبة و اإلنقاذ  خطط  إعداد

 .المرؤوسين

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلنقاذ( )خدمات المسؤولية  مجال 1 الجماعي العمل 1

 الدخان  من الواقي بالقناع  اإلنقاذ أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والسالمة اإلنذار  منتجات 3 الذاتي التطوير 3

 العمليات ضبط  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 كهربائية هندسة فني 311301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتقديم ومراقبتها، عليها واإلشراف  الكهربائية  والمحوالت والمولدات واللوحات المحركات تركيب

 المشكالت لحل الكهربائيين للمهندسين المساعدة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 األولية المخططات  إلى استنادا   المطلوبة  العاملة  واليد والمعدات المواد وكمية  المخطط، تحديد 1

2 
 واللوحات  المحركات تركيب بأعمال المتعلقة  الجهود هذه وتنسيق الحرفيين من وغيرهم والفنيين العمال جهود توجيه 

 الكهربائية  والمحوالت والمولدات

 المطلوبة  والمواصفات األولي بالمخطط  التقيد وضمان تركيبها، بعد النظم اختبار  3

4 
  واتخاذ المحتمل، والتلف  األعطال وتشخيص الوقائية،  الصيانة  أعمال ضمن المندرجة  الروتينية  الفحص بعمليات القيام 

 التصحيحية اإلجراءات

5 
  وضمان استبدالها، أو وإصالحها التالفة  المكونات وتشخيص المعطوبة، والمعدات  األجزاء وفحص األعطال  من التحقق

 الكهربائي  التيار  انقطاع فترات من للتقليل سرعة بأقصى الطوارئ  لعمليات االستجابة 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 1 الجماعي العمل 1

 وصيانة( )تشغيل  الكهربائية  التركيبات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكهربائية الهندسة  3 الذاتي التطوير 3

 الكهربائي التركيب 4 المثابرة 4

 الكهربائية التركيبات أعمال 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 هوائية توزيع شبكات كهربائي فني 311302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  تأمين متابعة  و المواد كميات وتقدير الهوائية  التوزيع لخطوط والصيانة  التركيب  خطط  دراسة 

  متابعة و الحفر، أعمال تحديد و الهوائي التوزيع خط  مسار  على الكشف  إلى  باإلضافة  المعدات

 .وزراعتها األعمدة  وتجهيز األبراج تجميع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التوزيع خطوط لتركيب التنفيذية   الزمنية   البرامج  إعداد و الهوائية  التوزيع لخطوط الصيانة  و التركيب  خطط  دراسة  1

 .للتركيب الالزمة المواد و اآلليات  و المعدات تأمين  متابعة  و المواد كميات  تقدير 2

 .األخرى الهندسية  الجهات مع التنسيق متابعة  و  العمل فرق على المهام  توزيع و العمل  موقع تحضير  متابعة  3

4 
  إلى باإلضافة  ،زراعتها و األعمدة تجهيز  و األبراج تجميع  متابعة   و الحفر، أعمال تحديد و الهوائي التوزيع خط  مسار على الكشف 

 .األسيجة و التحذيرية  اللوحات تعليق  و توصيلها و األسالك تمديد

5 
  برامج تنفيذ ألغراض المعنية  الهندسية  الجهات مع التنسيق و  العالجية  و الوقائية   الصيانة   برامج تنفيذ إجراءات  متابعة 

 .الصيانة 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )صيانة( الكهربائية   الطاقة  توزيع شبكة  1 الجماعي العمل 1

 الغيار قطع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدات 3 الذاتي التطوير 3

 الكهربائية السالمة  لوائح 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 أرضية توزيع شبكات كهربائي فني 311303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 واألجهزة المواد كميات وتقدير  األرضية  التوزيع شبكات وتوصيل لتمديد التنفيذية  المخططات دراسة 

  و  األعطال مواقع وتحديد الكابالت وتوصيل تمديد أعمال  برامج  تنفيذ متابعة  إلى باإلضافة  الالزمة

 .الكابالت  استعزال و تأريض و الوصالت،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الكابالت أو األرضية التوزيع شبكات توصيل و لتمديد التنفيذية  المخططات دراسة  1

2 
 لتنفيذ الالزمة  المعدات و  األدوات و المواد تأمين متابعة و مواصفاتها مطابقة و الالزمة  األجهزة و المواد كميات تقدير

 .األعمال

3 
  الهندسية  الجهات مع التنسيق  متابعة   و العمل  فرق على المهام  توزيع و الكابالت توصيل و تمديد أعمال برامج  تنفيذ متابعة 

 .األخرى

4 
  و الكابالت وصالت إجراء متابعة  إلى باإلضافة  الكابالت طمر و تمديد و الحفر  أعمال ابعة مت و الكابالت مسار على الكشف 

 .المختلفة  التوزيع منظومة  عناصر مع الكابالت نهايات وصل

 .إصالحها إجراءات متابعة  و أعطالها تشخيص و الكابالت استعزال و تأريض و الوصالت، و  األعطال مواقع  تحديد متابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )صيانة( الكهربائية   الطاقة  توزيع شبكة  1 الجماعي العمل 1

 الغيار قطع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدات 3 الذاتي التطوير 3

 الكهربائية السالمة  لوائح 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 كهربائية تمديدات كهربائي فني 311304 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الالزمة  التجهيزات  وتأمين واألجهزة المواد كميات وتقدير الكهربائية  التمديدات  مخططات دراسة 

  أعطال وتشخيص الكهربائية  التمديدات أعمال تنفيذ متابعة  إلى باإلضافة  التمديدات أعمال لتنفيذ

 .لمعالجتها الالزمة  اإلجراءات  وتحديد التمديدات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مكوناتها  و التجارية   و الصناعية   و المنزلية  الكهربائية  التمديدات  مخططات دراسة  1

 .مواصفاتها مطابقة  و التمديدات  أعمال لتنفيذ الالزمة   التجهيزات تأمين و األجهزة و المواد كميات تقدير 2

3 
  مثل الكهربائية  التمديدات فحص  و الكهربائية  التمديدات  دارات تشغيل  متابعة  و الكهربائية  التمديدات أعمال  تنفيذ متابعة 

 .التأريض و اإلستمرارية و العازلية  فحوص

4 
 للتمديدات الوقائية   الصيانة  أعمال متابعة و لمعالجتها، الالزمة   اإلجراءات تحديد و الكهربائية  التمديدات أعطال تشخيص

 .الكهربائية 

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )صيانة(  الكهربائية  التركيبات 1 الجماعي العمل 1

 الغيار قطع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدات 3 الذاتي التطوير 3

 الكهربائية السالمة  لوائح 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 كهربائية آالت  صيانة  فني 311305 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  إجراءات ومتابعة  الكهربائية   لآلالت والصيانة  التركيب أعمال  بتنفيذ المتعلقة  المخططات دراسة 

  برامج تنفيذ إجراءات ومتابعة  التشغيل قبل  ما لمرحلة  النهائية  الفحوص إجراء إلى  باإلضافة  التشغيل

 .وأنظمتها الكهربائية  لآلالت والعالجية  الوقائية  الصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المستمر و المتناوب  التيار  ذات  الكهربائية  لآلالت  الصيانة  و التركيب أعمال  بتنفيذ المتعلقة  المخططات دراسة  1

 .الكهربائية  باآلالت المتعلقة   التشغيل إجراءات  متابعة  و الكهربائية اآلالت  تركيب متابعة  2

3 
  اآلالت  عمل صالحية  من للتأّكد الدورية  الفحوص إجراء  و الكهربائية  لآلالت  التشغيل قبل ما لمرحلة  النهائية  الفحوص  إجراء

 .الحركة   بدء تيار  و الحرارة درجة  ارتفاع  و الدوران و التأريض  و العازلية  فحوص  مثل الكهربائية 

4 
  لآلالت العالجية   و الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ إجراءات  متابعة  و تشغيلها أنظمة   و الكهربائية   تاآلال أعطال تشخيص

 .أنظمتها و الكهربائية 

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية   اآلالت تقنية  1 الجماعي العمل 1

 وإصالحه( الخلل   اآلالت)استكشاف إلكترونيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدات 3 الذاتي التطوير 3

 اآلالت  تشغيل 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 كهربائية أجهزة صيانة  فني 311306 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الكهربائية   األجهزة وتشغيل  وتوصيل تركيب ومتابعة  الكهربائية   باألجهزة الخاصة  المخططات دراسة 

  الالزمة  اإلصالح  أعمال وإجراء والتأريض واإلستمرارية والقصر العازلية فحوص إجراء إلى باإلضافة 

 .الكهربائية  األجهزة لمكونات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الكهربائية  األجهزة مواصفات  دراسة  و الخالطات، و الثالجات  و الغساالت  مثل الكهربائية   باألجهزة الخاصة  المخططات دراسة 

 .صيانتها و تشغيلها خصائص و

 .حمايتها و تأريضها و الكهربائية  األجهزة  تشغيل و توصيل و  تركيب متابعة  2

 .الكهربائية  لألجهزة الحماية   أجهزة و الزمنية المؤقتات و المنظمات و التشغيل  مفاتيح ضبط  3

4 
 المحركات أعطال مثل بائية الكهر األعطال تشخيص  إلى  باإلضافة  التأريض و  اإلستمرارية  و  القصر و العازلية  فحوص إجراء

 .توصيالتها و الكهربائية 

5 
  اإلصالح أعمال  إجراء إلى باإلضافة  الحماية  أجهزة و المفاتيح و كالمحركات الكهربائية  األجهزة مكونات تركيب و  فك متابعة 

 .الكهربائية  األجهزة لمكونات الالزمة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تصليح(  المنزلية   الكهربائية  المعدات 1 الجماعي العمل 1

 )صيانة( المنزلية  األجهزة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدات 3 الذاتي التطوير 3

 اآلالت  تشغيل 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 كهربائية شبكات صيانة  فني 311307 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الفحوص  إجراء إلى باإلضافة  الكهربائية  للشبكات الصيانة  أعمال  بتنفيذ المتعلقة  المخططات دراسة 

  للشبكات والعالجية  الوقائية  الصيانة برامج تنفيذ إجراءات  ومتابعة  التشغيل قبل ما لمرحلة  النهائية 

 .وأنظمتها الكهربائية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الكهربائية  للشبكات الصيانة  أعمال  بتنفيذ المتعلقة  المخططات دراسة  1

2 
  الشبكات عمل صالحية  من للتأّكد الدورية  الفحوص  إجراء و الكهربائية للشبكات التشغيل قبل ما لمرحلة  النهائية  الفحوص  إجراء

 .الكهربائية 

3 
 للشبكات العالجية  و  الوقائية  الصيانة  برامج  تنفيذ إجراءات  متابعة  و  تشغيلها أنظمة  و الكهربائية الشبكات أعطال تشخيص

 .أنظمتها و الكهربائية 

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية( )الطاقة  النقل خطوط 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية(  )الطاقة  نقل نظم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدات 3 الذاتي التطوير 3

 اآلالت  تشغيل 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 كهروميكانيك  فني 311308 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أنشطة  في الميكانيكيين المهندسين ومساعدة ومراقبتها، الكهروميكانيكية  والمعدات النظم تثبيت

 .والتطوير البحث
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المخططات إلى  استنادا   المطلوبة  العاملة  واليد  والمعدات المواد وكمية  ونوع  المخططات تحديد 1

 .وتنسيقها الكهروميكانيكّية  النظم تركيب في  الحرفيين من وغيرهم والميكانيكيين العمال جهود توجيه  2

 .والمواصفات بالمخططات التقيد وضمان تركيبها، بعد الكهروميكانيكّية النظم اختبار  3

 .التصحيحية اإلجراءات  واتخاذ المحتملة، واألعطال التلفيات وتشخيص الوقائية، للصيانة  الروتينية  الفحص عمليات تنفيذ 4

 .الكهروميكانيكية  للمعدات والتطوير البحث أنشطة   في للمهندسين التقنية  المساعدة تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائي  المحّرك ترميم 1 الجماعي العمل 1

 الغيار قطع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدات 3 الذاتي التطوير 3

 اآلالت  تشغيل 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكهربائية الهندسة  فنّيو 3113 الوحدات  مجموعة

 كهربائية حماية  أنظمة   كهربائي فني 311309 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الالزمة  واألجهزة المواد كميات وتحديد الكهربائية، الحماية  ألنظمة  التنفيذية  المخططات دراسة 

  التنفيذية   العمل إجراءات متابعة   إلى باإلضافة  بالعمل، للقيام  وتأمينها مواصفاتها، ومطابقة 

 .الكهربائية  الحماية   أنظمة  أعطال وتشخيص والصيانة والتشغيل التركيب ألعمال
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .القياس  و العد أجهزة  و الكهربائية  الحماية  ألنظمة  التنفيذية  المخططات دراسة  1

 .بالعمل للقيام   تأمينها و مواصفاتها مطابقة   و الالزمة  األجهزة و المواد كميات تحديد 2

 .القياس و العد أجهزة و الكهربائية  الحماية  ألنظمة   الصيانة  و  التشغيل و التركيب ألعمال التنفيذية  العمل  إجراءات  متابعة  3

 .الصيانة   إجراءات  مراقبة  و أسبابها، تحديد و القياس،  و العد  أجهزة و الكهربائية  الحماية  أنظمة  أعطال تشخيص 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية  اللوحات تجميع 1 الجماعي العمل 1

 وصيانة( )تركيب الكهربائية  المفاتيح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدات 3 الذاتي التطوير 3

 اآلالت  تشغيل 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 إذاعي  وإرسال بث أجهزة  إلكتروني فني 311401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  التجريبي التشغيل  إجراءات  ومتابعة اإلذاعي واإلرسال البث محطات أجهزة تركيب مخططات دراسة 

  الالزمة   اإلحتياطية  الغيار   قطع قائمة  وتحديد الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ متابعة  إلى باإلضافة 

 .توفيرها ومتابعة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 أدلة  بحسب تركيبها عملية مراقبة   و تركيبها مواقع تحديد و  اإلذاعي اإلرسال و البث محطات أجهزة تركيب مخططات دراسة 

 .التركيب

 .التشغيل مخططات حسب تشغيلها إجراءات  متابعة   و اإلذاعي اإلرسال و البث ألجهزة  التجريبي التشغيل إجراءات  متابعة  2

3 
 و القياس و الفحص  أجهزة باستخدام  األعطال تشخيص و  اإلذاعي اإلرسال و البث ألجهزة الوقائية الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة 

 .ضبطها و إصالحها  متابعة 

 .توفيرها متابعة  و  الالزمة  اإلحتياطية   ار الغي قطع قائمة  تحديد 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإللكترونية األجهزة تركيب 1 الجماعي العمل 1

 الغيار قطع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التشغيل  نظام  3 الذاتي التطوير 3

 )إلكترونيات( الصيانة  4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 تلفزيوني  وإرسال بث أجهزة  إلكتروني فني 311402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  التشغيل  إجراءات ومتابعة  التلفزيوني واإلرسال البث محطات أجهزة تركيب مخططات دراسة 

  اإلحتياطية  الغيار  قطع قائمة  وتحديد الوقائية  الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة   إلى باإلضافة  التجريبي

 .توفيرها ومتابعة  الالزمة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  أدلة  حسب تركيبها إجراءات  مراقبة  و تركيبها مواقع تحديد و التلفزيوني اإلرسال و البث محطات أجهزة تركيب مخططات دراسة 

 .التركيب

 .التشغيل أدلة  حسب تشغيلها إجراءات متابعة و  التلفزيوني اإلرسال و البث ألجهزة  التجريبي التشغيل إجراءات  متابعة  2

3 
 و الفحص أجهزة باستخدام  األعطال تشخيص و  التلفزيوني اإلرسال و البث ألجهزة الوقائية لصيانة ا برامج  تنفيذ متابعة 

 .ضبطها و إصالحها  متابعة  و القياس

 .توفيرها متابعة  و  الالزمة  اإلحتياطية   الغيار  قطع قائمة  تحديد 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإللكترونية األجهزة تركيب 1 الجماعي العمل 1

 الغيار قطع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التشغيل  نظام  3 الذاتي التطوير 3

 )إلكترونيات( الصيانة  4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية أجهزة فني 311403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ومساعدة ومراقبتها، واآلالت التحكم  وعناصر الدوائر  مثل والمعدات اإللكترونية  األجهزة تركيب

 .والتطوير البحث أنشطة  في اإللكترونيات مهندسي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المخططات إلى  استنادا   المطلوبة  العاملة  واليد والمعدات المواد وكمية  نوع  تحديد و المخططات دراسة  1

 .وتنسيقها اإللكترونية  األجهزة تركيب في  الحرفيين من وغيرهم والميكانيكيين العمال جهود توجيه  2

 .والمواصفات بالمخططات التقيد وضمان تركيبها، بعد اإللكترونية   األجهزة اختبار  3

 .التصحيحية   اإلجراءات  واتخاذ المحتملة، واألعطال التلفيات وتشخيص الوقائية، للصيانة  الروتينية  الفحص  عمليات أداء 4

 .اإللكترونية  باألجهزة المتعلقة  يروالتطو البحث جهود في للمهندسين التقنية  المساعدة تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفنية الرسومات  قراءة 1 الجماعي العمل 1

 فاي تلفاز/فيديو/راديو/هاي أجهزة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإللكترونية األجهزة تركيب 3 الذاتي التطوير 3

 وإصالحه( الخلل   اآلالت)استكشاف إلكترونيات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية أجهزة صيانة  فني 311404 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  كمية  وتقدير أسبابها، وتحديد اإللكترونية األعطال وتشخيص  اإللكترونية،  والمعدات األجهزة تتبع

 اإلصالح، بعد األجهزة وفحص الالزمة، الصيانة  أنشطة تنفيذ ،ومتابعة  والمستلزمات المواد وكلفة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الوقائية  الصيانة  برامج  بحسب الوقائية   الصيانة  برامج  تنفيذ ومتابعة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .األعطال تشخيص إجراءات  وتحديد اإللكترونية  والمعدات واألجهزة والتمديدات للمنظومات اإللكترونية  المخططات تتبع 1

2 
  الصيانة  ومستلزمات مواد  وكلفة  كمية  وتقدير اإللكترونية، والمعدات  واألجهزة والتمديدات المنظومات أعطال تشخيص

 .توفيرها ومتابعة 

 .وضبطها أدائها دقة  من للتأكد اإلصالح  بعد والمعدات األجهزة وفحص األعطال  إصالح إجراءات  متابعة  3

 .الوقائية  الصيانة   برامج  بحسب اإللكترونية والمعدات واألجهزة والتمديدات للمنظومات الوقائية الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة  4

 .وحفظها وثيقهاوت وتقديمها العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإللكترونيات 1 الجماعي العمل 1

 )تصليح(  المركبات إلكترونيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  3 الذاتي التطوير 3

 التقارير  إعداد 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 دقيقة أجهزة فني 311405 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  العمل  إلتمام  الالزمة  المواد كميات تحديد و  الدقيقة  األجهزة لتركيب  التنفيذية  المخططات دراسة 

  واتخاذ المحتملة، واألعطال التلفيات وتشخيص الوقائية، الصيانة   عمليات أداء إلى باإلضافة 

 .التصحيحية اإلجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تركيبها إجراءات  متابعة  و  الدقيقة  األجهزة لتركيب  التنفيذية  المخططات دراسة  1

 .الالزمة األجهزة و العمل   أدوات تأمين متابعة  و العمل  إلتمام  الالزمة  المواد كميات تحديد 2

 .الحرارة درجة  و المنسوب  و الضغط  و  الذبذبة  و الفولطية  مرسالت و التيار مرسالت   أجهزة ضبط  و فحص 3

 .التصحيحية  اإلجراءات  واتخاذ المحتملة،  واألعطال التلفيات وتشخيص الوقائية، الصيانة   عمليات أداء 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  ليماتتع و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإللكترونية األجهزة تركيب 1 الجماعي العمل 1

 المواد اختبار  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التشغيل  نظام  3 الذاتي التطوير 3

 )إلكترونيات( الصيانة  4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 رقمية  أجهزة فني 311406 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  باإلضافة  الرقمية  لألجهزة التجريبي التشغيل بإجراء والقيام  الرقمية  األجهزة تركيب مخططات دراسة 

 .الوقائية  الصيانة   عمليات وأداء الالزمة  اإلحتياطية   الغيار   قطع قائمة   إعداد إلى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تركيبها إجراءات متابعة  و الرقمية، األزمات  و األلعاب آالت  مثل الرقمية  األجهزة تركيب مخططات دراسة  1

 .التشغيل  أدلة  حسب تشغيلها متابعة  و الرقمية  لألجهزة التجريبي  التشغيل  بإجراء القيام  2

 .تأمينها على العمل و الرقمية  لألجهزة الالزمة   اإلحتياطية  الغيار  قطع قائمة  إعداد 3

 .التصحيحية  اءات اإلجر واتخاذ المحتملة،  واألعطال التلفيات وتشخيص الوقائية، الصيانة   عمليات أداء 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإللكترونية األجهزة تركيب 1 الجماعي العمل 1

 الحاسوب أجهزة وصيانة  تركيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة(  )تركيب الراوتر أجهزة 3 الذاتي التطوير 3

 )إلكترونيات( الصيانة  4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 أوتوترونيكس  فني 311407 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  التشغيل  بإجراء  والقيام  وتوصيلها وتركيبها األوتوترونيكس ألجهزة  التنفيذية  المخططات دراسة 

  الوقائية، الصيانة  عمليات وأداء  الالزمة  اإلحتياطية  الغيار  قطع قائمة إعداد  إلى باإلضافة  التجريبي

 .التصحيحية  جراءات اإل واتخاذ المحتملة، واألعطال التلفيات وتشخيص
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  البرامج  و التشغيل  برامج تحميل إلى باإلضافة  توصيلها و  تركيبها و األوتوترونيكس ألجهزة  التنفيذية  المخططات دراسة 

 .التطبيقية 

 .التشغيل  أدلة  بحسب تشغيلها متابعة  و األوتوترونيكس ألجهزة التجريبي  التشغيل  بإجراء القيام  2

 .تأمينها على العمل و األوتوترونيكس  ألجهزة الالزمة   اإلحتياطية  الغيار  قطع قائمة  إعداد 3

 .التصحيحية  اإلجراءات  واتخاذ المحتملة،  واألعطال التلفيات وتشخيص الوقائية، الصيانة   عمليات أداء 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تصليح(  المركبات إلكترونيات 1 الجماعي العمل 1

 السيارات  كهربائيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تصليح( الديزل محركات  لضبط  اإللكترونية  النظم 3 الذاتي التطوير 3

 الغيار قطع 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 طبية أجهزة فني 311408 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  برامج وتنفيذ العالجية  الصيانة  إجراءات  ومتابعة  تشغيلها، وإجراءات  الطبية  األجهزة  تركيب متابعة 

 .الصانعة الشركة  تعليمات بحسب الوقائية  الصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 

  وأجهزة والرئة  التنفس وألجهزة القلب لعمل المساندة واألجهزة الكلى،  غسل جهاز  مثل  الطبية   األجهزة تركيب مخططات تتبع

  االحتياطية  الغيار   قطع قوائم وإعداد التركيب إجراءات ومتابعة  تركيبها مواقع وتحديد  وغيرها، الطبي والتخطيط  التصوير

 .الالزمة

2 
  مستخدمي وتدريب التشغيل، أدلة  بحسب تشغيلها إجراءات  ومتابعة  الطبية  لألجهزة التجريبي التشغيل إجراءات  متابعة 

 .والضبط السليم لتشغيلا  إجراءات على  الطبية  األجهزة

3 
  إجراءات وتنفيذ والقياس الفحص أجهزة  باستخدام  أعطالها وتشخيص الطبية  لألجهزة اإللكترونية   الدارات مخططات تتبع

 .والضبط اإلصالح

 .الصانعة   الشركة  تعليمات بحسب الطبية  لألجهزة الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 4

 .وحفظها وثيقهاوت وتقديمها العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطبية اإللكترونيات 1 الجماعي العمل 1

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية التقنيات هندسة  3 الذاتي التطوير 3

 الطبية المعدات  هندسة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية الهندسة  فنّيو 3114 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية هندسة فني 311409 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ومساعدة ومراقبتها، واآلالت  التحكم وعناصر الدوائر مثل  والمعدات اإللكترونية  النظم تركيب

 والتطوير البحث أنشطة  في اإللكترونيات مهندسي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المخططات إلى  استنادا   المطلوبة  العاملة  واليد  والمعدات المواد وكمية  ونوع  المخططات تحديد 1

 وتنسيقها اإللكترونية  النظم تركيب في  الحرفيين من وغيرهم والميكانيكيين العمال جهود توجيه  2

 والمواصفات بالمخططات التقيد وضمان تركيبها، بعد النظم اختبار  3

 التصحيحية   اإلجراءات  واتخاذ المحتملة، واألعطال التلفيات وتشخيص الوقائية، للصيانة  الروتينية  الفحص  عمليات أداء 4

 اإللكترونية بالمعدات المتعلقة  والتطوير البحث جهود في للمهندسين التقنية  المساعدة تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفنية  المصطلحات 1 الجماعي العمل 1

 الرقمية اإللكترونيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإللكترونيات 3 الذاتي التطوير 3

 الفني التوثيق 4 المثابرة 4

 المواد اختبار  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 ميكانيكية هندسة فني 311501 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والتركيب اإلنتاج أنشطة  ودعم  والنظم، المعدات وتصميم الميكانيكية   الهندسة  أبحاث في المساعدة

 .والصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المجال هذا  في  الحالية  األساليب وتحسين جديدة  نظريات وضع في المساعدة 1

 .الجودة ومعايير المواد بشأن المشورة وتقديم الكلية، التصميم عملية  في المساهمة  2

 .التكلفة  وتقديرات  الزمنية  الجداول  وإعداد النظم، وتركيب العمليات  تنفيذ على واإلشراف  الهندسية، للمشاريع الدعم تقديم 3

 .وتصليحها النظم صيانة  أعمال في الدعم تقديم 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الميكانيكي التصليح أعمال 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 وتكييف وتهوية   تدفئة  فني 311502 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  التدفئة   ومضخات وحدات مثل وتصليحها، وصيانتها والتهوية  والتدفئة  التكييف   معدات تركيب

 الهواء  ومكيفات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الجودة ومعايير المواد بشأن المشورة وتقديم والتدفئة، الهواء وتكييف  التهوية  نظم تصميم عملية  مجمل في المساهمة  1

 التكلفة  وتقديرات زمنية  جداول ووضع النظم، وتركيب  العمليات تنفيذ ومباشرة الهندسية، للمشروعات الدعم تقديم 2

 م النظ وتصليح الصيانة  أعمال في الدعم تقديم 3

4 
   والتكيف   والتهوية   التدفئة   ومعدات وأجهزة منظومات  وصيانة واستعمال وتركيب إنتاج في المتصلة  الفنية  الجوانب مراقبة 

 المواصفات  ومطابقة  األداء دقة من للتأكد

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تركيب( والتكييف  والتهوية  التدفئة  1 الجماعي العمل 1

 )صيانة(  الهواء تكييف  نظام  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )صيانة( التهوية  أنظمة  3 الذاتي التطوير 3

 التدفئة تقنيات 4 المثابرة 4

 )صيانة(  الهواء مكبس 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 بحري  مّساح 311503 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  ومتابعة  المسح، تكلفة  وتقدير المسح فريق وقيادة وتخطيط  البحري  المسح اغراض وتحليل تحديد

  والتقارير الوثائق وإعداد  البحرية، المساحية  الخرائط ورسم إعداد ومتابعة البحري، المسح إجراءات

 ومناقشتها بعرضها والقيام  والتحاليل الدراسات هذه بنتائج المتخصصة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  على المهام  وتوزيع العمل  وخطط  برامج وإعداد  الالزمة المساحية  المعلومات وحساب وتحليلها البحري المسح أهداف تحديد

 المسح  مستلزمات وتامين الفريق

2 
 للمشاريع الالزمة البحرية  المساحة   وأعمال المرجعية   االستناد نقاط تثبيت على واإلشراف المثلثية  المساحة   شبكات إعداد

 البحرية 

 وتدقيقها  البحرية  المساحة  الخرائط  ورسم إعداد  متابعة  3

 التقنية التطورات ومواكبة  العمل ات وإجراء أساليب تطوير 4

5 
 الخاصة  البيانات قاعدة في وحفظها وتوضيحها عرضها المساحية  والمشروعات باألعمال المتخصصة  والتقارير الوثائق إعداد

 المعتمدة  واإلجراءات للسياسات وفقا   بها
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البحرية  الجيولوجيا 1 الجماعي العمل 1

 البحرية التقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجغرافية المعلومات نظم 3 الذاتي التطوير 3

 المياه وصف  علم 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 بحري  فني 311504 المهنة
 

 وإصالحها  وصيانتها والمراوح، والهياكل المحركات مثل وأجهزتها، السفن  معدات تركيب المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 واختبارها والمراوح، والهياكل المحركات مثل وأجهزتها، السفن  معدات تركيب 1

 المحتملة  واألعطال المشكالت وتحديد والمعدات، للنظم الوقائية   الصيانة  أعمال  إجراء 2

 الكهربائية  والنظم  والحاويات والتبريد الصحي الصرف  نظم مثل وإصالحها، بالسفن المتعلقة  والنظم المعدات خدمة  3

4 
  اإلصالح بعد المعتمد الفحص وإجراء والصيانة   اإلصالح إجراءات  ومتابعة  األعطال وتشخيص  السفينة   أجهزة أداء تفقد

 والصيانة 

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تصليح(  القوارب محركات 1 الجماعي العمل 1

 )تركيب(  القوارب محركات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )إصالح(  الخشبية  القوارب 3 الذاتي التطوير 3

 الميكانيكي التصليح أعمال 4 المثابرة 4

 السباكة خدمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 هياكل  ميكانيكي فني 311505 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  تأمينها على والعمل مواصفاتها ومطابقة  التبديلية  القطع وتحديد الميكانيكية  الهياكل  تركيب متابعة 

 .إصالحها  ومتابعة  الهياكل أعطال وتشخيص فحص إلى باإلضافة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تشغيلها  إجراءات  متابعة   و الميكانيكية  الهياكل  تركيب متابعة  1

 .تأمينها  على العمل و مواصفاتها مطابقة  و التبديلية  القطع تحديد 2

 .إصالحها متابعة و أعطالها تشخيص و فحص  و اإلصالح،  و الخدمة  لغايات الميكانيكية  الهياكل  إستالم  إجراءات تنفيذ 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المعدنية الصفائح أعمال 1 الجماعي العمل 1

 العام اللحام  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السيارات  هياكل تصليح 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 محركات ميكانيكي فني 311506 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 على والعمل مواصفاتها ومطابقة  التبديلية  القطع وتحديد الميكانيكية  المحركات  تركيب متابعة 

 .إصالحها  ومتابعة  المحركات أعطال وتشخيص فحص  إلى باإلضافة  تأمينها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تشغيلها إجراءات متابعة و الميكانيكية  المحركات  تركيب متابعة  1

 .تأمينها  على العمل و مواصفاتها مطابقة  و التبديلية  القطع تحديد 2

3 
  متابعة  و المحركات  أعطال تشخيص و فحص و اإلصالح، و الخدمة  لغايات الميكانيكية  المحركات  إستالم  إجراءات تنفيذ

 .إصالحها

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المحركات تركيب 3 الذاتي التطوير 3

 المركبات  غيار  قطع 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 مركبات  ميكانيكي فني 311507 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 على والعمل مواصفاتها ومطابقة  التبديلية  القطع وتحديد الميكانيكية  المركبات  تركيب متابعة 

 .إصالحها ومتابعة المركبات أعطال وتشخيص فحص  إلى باإلضافة  تأمينها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تشغيلها إجراءات متابعة و الميكانيكية  المركبات  تركيب متابعة  1

 .تأمينها  على العمل و مواصفاتها مطابقة  و التبديلية  القطع تحديد 2

3 
  متابعة و  المركبات  أعطال تشخيص و فحص و  اإلصالح، و الخدمة  لغايات الميكانيكية  المركبات  إستالم  إجراءات تنفيذ

 .إصالحها

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البنزين  محركات إصالح 3 الذاتي التطوير 3

 المركبات  غيار  قطع 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 ثقيلة معدات ميكانيكي فني 311508 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على والعمل مواصفاتها ومطابقة  التبديلية  القطع وتحديد الثقيلة   والمعدات األجهزة  تركيب متابعة 

 .إصالحها ومتابعة  المعدات  أعطال وتشخيص فحص  إلى باإلضافة  تأمينها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تشغيلها إجراءات متابعة  و الثقيلة  المعدات  و األجهزة  تركيب متابعة  1

 .تأمينها  على العمل و مواصفاتها مطابقة  و التبديلية  القطع تحديد 2

 .إصالحها متابعة  و المعدات  أعطال تشخيص و فحص و اإلصالح، و  الخدمة  لغايات الثقيلة  المعدات  إستالم  إجراءات تنفيذ 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الغيار قطع 3 الذاتي التطوير 3

 )طائرات(  الثقيلة  المعدات صيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 زراعية  معدات ميكانيكي فني 311509 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على والعمل مواصفاتها ومطابقة  التبديلية  القطع وتحديد الزراعية   والمعدات األجهزة  تركيب متابعة 

 .إصالحها ومتابعة  الزراعية  المعدات  أعطال وتشخيص فحص  إلى باإلضافة  تأمينها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تشغيلها إجراءات متابعة  و  الزراعية  المعدات  و األجهزة  تركيب متابعة  1

 .تأمينها  على العمل و مواصفاتها مطابقة  و التبديلية  القطع تحديد 2

 .إصالحها متابعة  و المعدات  أعطال تشخيص و فحص و اإلصالح، و  الخدمة  لغايات الزراعية  المعدات  إستالم  إجراءات تنفيذ 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الغيار قطع 3 الذاتي التطوير 3

 المعدات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 وغاز وتدفئة  صحية  تمديدات ميكانيكي فني 311510 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والتدفئة  الصحية  التمديدات  أعمال لتنفيذ الالزمة  والمعدات والمواد القطع بنود قوائم إعداد

  المعدات  أعطال تشخيص إلى باإلضافة  التمديد أعمال تنفيذ ومتابعة  الغاز  وشبكات المركزية 

 .إصالحها ومتابعة  الميكانيكية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الغاز شبكات  و المركزية التدفئة   و الصحية  التمديدات  أعمال لتنفيذ الالزمة  المعدات  و المواد و القطع بنود قوائم إعداد 1

 .الغاز   شبكات و المركزية  التدفئة و الصحية  التمديدات أنابيب شبكات أعمال  تنفيذ متابعة  2

 .الوقائية الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة   إلى باإلضافة  إصالحها  متابعة  و الميكانيكية   المعدات أعطال تشخيص 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الغيار قطع 3 الذاتي التطوير 3

 المعدات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 ميكانيكية صيانة  فني 311511 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  األعطال وتشخيص الميكانيكية، والمعدات واألجهزة للمنظومات الميكانيكية  المخططات تتبع

  أنشطة   تنفيذ ومتابعة   والمستلزمات، المواد وكلفة  كمية  وتقدير أسبابها، وتحديد الميكانيكية 

  برامج  بحسب الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ ومتابعة  اإلصالح، بعد األجهزة الالزمة،وفحص الصيانة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الوقائية  الصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .األعطال  تشخيص إجراءات وتحديد الميكانيكية  والمعدات واألجهزة للمنظومات الميكانيكية  المخططات تتبع 1

2 
  ومتابعة  الصيانة  ومستلزمات  مواد وكلفة  كمية  وتقدير الميكانيكية، والمعدات واألجهزة المنظومات أعطال تشخيص

 .توفيرها

 .وضبطها  أدائها دقة من للتأكد اإلصالح بعد الميكانيكية   والمعدات األجهزة وفحص األعطال  إصالح إجراءات  متابعة  3

 .الوقائية   الصيانة  برامج بحسب الميكانيكية  والمعدات واألجهزة للمنظومات الوقائية الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة  4

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الميكانيكي  الفحص 3 الذاتي التطوير 3

 المعدات 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 قطارات  ميكانيكي فني 311512 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 القطع تحديد و  المعدات و األجهزة تشغيل إجراءات متابعة  و القطارات  معدات و أجهزة  تركيب متابعة 

 .حّلها على العمل و األعطال  تشخيص و فحص إلى باإلضافة  مواصفاتها  مطابقة  و التبديلية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعدات و األجهزة تشغيل إجراءات متابعة  و القطارات  معدات و أجهزة  تركيب متابعة  1

 .تأمينها  على العمل و مواصفاتها مطابقة  و التبديلية  القطع تحديد 2

 .حّلها على العمل  و األعطال تشخيص و  فحص و اإلصالح،  و الخدمة  لغاية  القطارات  استالم  إجراءات تنفيذ 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الميكانيكي التصليح أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 )تصليح(  البخارية  القاطرات 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 مروحية  طائرات ميكانيكي فني 311513 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 أسبابها، وتحديد الميكانيكية  األعطال  وتشخيص المروحية، للطائرات والمعدات األجهزة ميكانيكة  تتبع

  األجهزة الالزمة،وفحص الصيانة  أنشطة  تنفيذ ومتابعة  والمستلزمات، المواد وكلفة  كمية  وتقدير

 وتقديم داد وإع الوقائية  الصيانة   برامج بحسب الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ ومتابعة  اإلصالح، بعد

 .العمل تقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 .األعطال تشخيص إجراءات وتحديد المروحية  للطائرات الميكانيكية  المخططات تتبع

 

 .توفيرها ومتابعة  الصيانة  ومستلزمات مواد وكلفة  كمية  وتقدير المروحية،   الطائرات أعطال تشخيص 2

3 
  دقة  من للتأكد اإلصالح  بعد المروحية   الطائرات في الميكانيكية   والمعدات األجهزة وفحص األعطال  إصالح إجراءات  متابعة 

 .وضبطها أدائها

 .الوقائية  الصيانة   برامج بحسب المروحية  للطائرات الوقائية الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة  4

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطائرات  صيانة  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي التصليح أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الميكانيكي  الفحص 3 الذاتي التطوير 3

 )طائرات(  الهياكل تصليح 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية الهندسة  فنّيو 3115 الوحدات  مجموعة

 نفاثة طائرات ميكانيكي فني 311514 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  القطع تحديد و المعدات و األجهزة تشغيل  إجراءات  متابعة  و الطائرات  معدات و أجهزة  تركيب متابعة 

 .حّلها على العمل و األعطال  تشخيص و فحص إلى باإلضافة  مواصفاتها  مطابقة  و التبديلية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعدات و األجهزة تشغيل  إجراءات  متابعة  و الطائرات  معدات و أجهزة  تركيب متابعة  1

 .تأمينها  على العمل و مواصفاتها مطابقة  و التبديلية  القطع تحديد 2

 .حّلها على العمل  و األعطال تشخيص و فحص  و اإلصالح، و  الخدمة  لغاية  الطائرات  استالم  إجراءات تنفيذ 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميكانيكا  1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي  الفحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الميكانيكي التصليح أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 )طائرات(  الثقيلة  المعدات صيانة  4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكيميائية الهندسة  فنّيو 3116 الوحدات  مجموعة

 كيميائية هندسة فني 311601 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والتركيب اإلنتاج أنشطة  ودعم  والنظم، المعدات وتصميم الكيميائية   الهندسة  أبحاث في المساعدة

 والصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المجال هذا  في  الحالية  األساليب وتحسين جديدة  نظريات وضع في المساعدة 1

 الجودة ومعايير المواد بشأن المشورة وتقديم الكلية، التصميم عملية  في المساهمة  2

 التكلفة  وتقديرات الزمنية   الجداول وإعداد نظم، وتركيب العمليات تنفيذ على اإلشراف  الهندسية. للمشاريع الدعم تقديم 3

 وتصليحها النظم صيانة  أعمال في الدعم تقديم 4

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  ساتسيا اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 كيميائية هندسة  1 الجماعي العمل 1

 الكيميائية   المختبرات هندسة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكيميائية  التقنية  3 الذاتي التطوير 3

 اآللي  الحاسب باستخدام  الهندسة  4 المثابرة 4

 البيانات  وتحليل معالجة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 الكيميائية الهندسة  فنّيو 3116 الوحدات  مجموعة

 كيميائية مصانع فني 311602 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الصناعات وحدات  في والمنتجة  والوسيطة  األولية  الكيميائية  المواد ومواصفات خصائص دراسة 

  وتقدير تشغيلها، وإجراءات  الكيميائية   اإلنتاج أجهزة  وحدات ومعدات أجهزة تركيب ومتابعة  الكيميائية 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الوقائية، الصيانة   برامج تنفيذ ومتابعة  للعمل،  الالزمة  المواد كميات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التحسينات واقتراح  الكيميائية  والمنتجات والوسيطة  والمضافة  واألولية  الكيميائية  المواد ومواصفات خصائص دراسة  1

2 
  واالستخالص  والتجفيف  والتصفية والخلط  التفاعل مثل:أوعية  الكيميائية، التصنيع وحدات ومعدات أجهزة  تركيب متابعة 

 .والغربلة والطحن والتنقية 

3 
  نتائج ودراسة  اإلنتاج  خطط  ومتابعة  التشغيلية الظروف وضبط  اإلنتاجية والمعدات األجهزة وتشغيل تجهيز إجراءات  متابعة 

 .الفنية  المشكالت حل ومتابعة  المخبرية، التحاليل

4 
  الصيانة  أقسام   في المعنيين  مع بالتنسيق يميائية الك اإلنتاج  وحدات ومعدات  ألجهزة الوقائية الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة 

 .المختلفة 

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها الكيميائية  اإلنتاج وحدات في العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكيميائية(  اآلالت)الهندسة  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 العمليات  كيمياء 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفنية  الكيميائية  المنتجات 3 الذاتي التطوير 3

 الخطرة المواد  مع والتعامل التخزين 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والتعدين المناجم فنّيو 3117 الوحدات  مجموعة

 معادن  فني 311701 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 التطبيقات تطوير ودعم المعادن،  علم في األبحاث  إجراء  في للمساعدة الفنية  المهام  تنفيذ

 األخرى العملية  والتطبيقات الصناعية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجارب   إلجراء استعدادا   تجهيزها ومعايرتها المعدات وتنظيف  والتحليل، والتجارب لالختبارات وتجهيزها العينات جمع 1

2 
  البحث في التقني الدعم  مهام   من متنوعة  مجموعة   وتنفيذ الروتينية، المخبرية  الفحوص  إجراء في المعادن علماء مساعدة

 واالختبار والتحليل والتطوير

3 
 بالكميات تقديرات وإعداد االستخدام، ومراقبة   العينات باختبار  وذلك المختبرية، المستلزمات وكمية  نوعية  في مالتحك

 للمشاريع المطلوبة  والتكاليف 

 التحاليل  من المزيد إلجراء االختبارات   ونتائج البيانات معالجة  4

 والبيئة والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التعدين  تقنية  1 الجماعي العمل 1

 المعادن عمليات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدنية للمنتجات البصري الفحص 3 الذاتي التطوير 3

 البيانات تحليل 4 المثابرة 4

 المساحيق تعدين علم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والتعدين المناجم فنّيو 3117 الوحدات  مجموعة

 تعدين  مفتش 311702 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  تم التي  النتائج وتحليل  االختبارات وإجراء  األعمال ومراقبة  والمعدات، المناجم مواقع  على التفتيش

 التصحيحية باإلجراءات والتوصية  المحددة، بالمعايير االلتزام  وضمان إليها، التوصل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المعدات  سالمة  وتقييم تفصيلي، بشكل األعمال ومراقبة السطحي، أو السطحي تحت التعدين  مناجم على التفتيش

 واألدوات  واآلالت

 المحمولة  الغازات تحليل أجهزة  باستخدام  وذلك الغبار، أو  لالنفجار  القابلة  أو السامة  الغازات عن للكشف  الهواء جودة اختبار  2

 والبيئة والسالمة  الصحة  بلوائح االلتزام  ضمان 3

 التصحيحية  واإلجراءات التوصيات  ورفع النتائج، واختبارات التفتيش عمليات وعرض التقارير إعداد 4

 األولية واإلسعافات   السالمة  إجراءات على تعدينال عمال تدريب بخصوص المشورة تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العمل( )بيئة والسالمة  المخاطر تحليل 1 الجماعي العمل 1

 البيئي  التفتيش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والسالمة األداء فحص 3 الذاتي التطوير 3

 المناجم أعمال 4 المثابرة 4

 البيئي  التحليل 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والتعدين المناجم فنّيو 3117 الوحدات  مجموعة

 تعدين  هندسة فني 311703 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وصيانتها وتشغيلها وتركيبها التعدين ومعدات آالت تصميم في للمساعدة التقنية  المهام  تنفيذ

 .وإصالحها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التقنية  التعدين وأساليب عمليات وتطوير وتجهيزها، واختيارها  التعدين،  ومعدات آالت تصميم في التقنية  المساعدة تقديم 1

 .األولية  المخططات على  بناء   الالزمة العاملة  واليد والمعدات المخططات تحديد 2

3 
  وأجهزة المعادن،  واستخراج التعدين  معدات تركيب أثناء وتنسيقها  اآلخرين، والحرفيين والميكانيكيين العمال جهود توجيه 

 .التعدين بأعمال الخاصة  والقياس والتحليل  االختبار 

4 
 ورفع والمواصفات،  األولي بالمخطط  االلتزام  وضمان والمعايرة،  األداء مستوى على للوقوف تركيبها بعد المعدات اختبار 

 .وتصحيحها باالختالفات تقارير

5 
  حسن لضمان والقياس المعايرة أجهزة  قراءات وأخذ وتسجيلها، البيانات وجمع وتشغيلها،  واألدوات واآلالت  المعدات مراقبة 

 .بعد فيما تحليلها في والمساعدة العمل، سير
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التعدين  أعمال 1 الجماعي العمل 1

 األرض تحت التنقيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المناجم بناء 3 الذاتي التطوير 3

 المعادن تقنية  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والتعدين المناجم فنّيو 3117 الوحدات  مجموعة

 وغاز نفط  آبار فني 311704 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  اآلبار   حفر عمليات لتنفيذ الالزمة  األدوات و  المعدات تجهيز و   الغاز  و النفط   آبار   حفر مخططات دراسة 

  و الحفر عملية  أثناء تنسيقها و العمال جهود توجيه  إلى باإلضافة  الغاز   و النفط  استخراج عمليات و

 .االستخراج 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المطلوبة  المواصفات حسب الغاز   و  النفط  استخراج  إجراءات تتبع  و الغاز  و النفط   آبار   حفر مخططات دراسة  1

 .المطلوبة  المواصفات حسب الغاز  و النفط استخراج  عمليات و اآلبار  حفر عمليات لتنفيذ الالزمة  األدوات   و المعدات تجهيز 2

 .المخططات حسب الحفر عمليات متابعة  و   الغاز   و النفط   آبار  حفر عملية  أثناء  تنسيقها و العمال جهود توجيه  3

 . الغاز  و  النفط  استخراج عملية  أثناء  تنسيقها و العمال جهود توجيه  4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  اتتعليم و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النفط آبار  حفر 1 الجماعي العمل 1

 )تشغيل(  النفط  خزانات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األرض تحت التنقيب 3 الذاتي التطوير 3

 )قيادة( التنقيب مواد 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 والتعدين المناجم فنّيو 3117 الوحدات  مجموعة

 ومحاجر  مناجم تحكم وحدات  مشغل 311705 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وصيانتها، ومراقبتها  والمحاجر، التعدين بآالت الخاصة  الوظائف  متعددة التحكم  وحدات تشغيل

 المواد  إنتاج في والتحكم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الوظائف  متعددة التحكم وحدات عبر والمحاجر المناجم ومعدات  آالت تشغيل 1

 األمر  لزم   إذا  التصحيحية  اإلجراءات  واتخاذ ، اإلنتاج استقرار  وضمان التحكم، لوحات على الموجودة  المؤشرات مراقبة  2

 المعدات  وموثوقية  سالمة  حول التقارير إعداد 3

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

 التصحيحية 

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والمواد اإلنتاج مراقبة  1 الجماعي العمل 1

 تشغيلية مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  إدارة 3 الذاتي التطوير 3

 والسالمة األداء فحص 4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 )الهندسّيون(  الرّسامون 3118 الوحدات  مجموعة

 هندسي  رسام  311801 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  وتحريرها الهندسية  المخططات ورسم والرسوم،  الهندسية  والتصاميم المخططات مسودات  قراءة

  النهائية  المخططات وطباعة  الحاسوب، جهاز  على  البرمجيات باستخدام المخططات ورسم يدويا،

  المخططات وحفظ  وتوثيق وتصنيف  المطلوب الرسم وبمقياس الحاسوب برامج  باستخدام 

 .الهندسية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  والتصاميم الرسومات  وإعداد تفسيرها لغرض المختص المهندس مع  ومناقشتها الهندسية  الرسوم  مسودات استالم

 .التنفيذية  والرسوم  الهندسية 

 .الرسم وطاولة  أدوات باستخدام  يدويا والتنفيذية  والرسوم المخططات رسم 2

 .الحاسوب جهاز  على البرمجيات  باستخدام  التنفيذية  والرسيم الهندسية المخططات رسم 3

4 
  برامج باستخدام  المخططات وطباعة  توجيهاته، بحسب النهائية  الرسوم وإعداد المختص للمهندس وتقديمها الرسوم  تدقيق

 .المطلوب الرسم وبمقياس الحاسوب

 .الهندسية  المخططات وحفظ  وترتيب وتوثيق وفهرسة  تصنيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

 واألتمتة اإللكترونيات ( 2) التعليمي المجال

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 CAD برنامج باستخدام الهندسي الرسم 1 الجماعي العمل 1

 الرسوم وتفسير وتعديل تثبيت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفني  الرسم 3 الذاتي التطوير 3

 الفنية الرسومات  قراءة 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 )الهندسّيون(  الرّسامون 3118 الوحدات  مجموعة

 طرق  مخططات  رسام  311802 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  و يدويا   الطرق مخططات رسم  و لرسمها الالزمة  التعليمات  و الطرق  رسوم   مسودات دراسة 

 .المعدة النهائية  المخططات طباعة إلى باإلضافة  الحاسوب جهاز   على المتخصصة  البرامج  باستخدام 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التنفيذية   الرسوم   و الطرق تصاميم مسودات تتبع  و لرسمها، الالزمة  التعليمات  و الطرق  رسوم   مسودات دراسة  1

 .الحاسوب  جهاز على المتخصصة   البرامج باستخدام  و يدويا   الطرق  مخططات رسم 2

 .الرسم  أدوات  و الحبر و  الورق من المناسبة  األنواع  اختيار و الحاسوب برامج  باستخدام  المعدة النهائية  المخططات طباعة  3

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدن وتخطيط  المعمارية  الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والمرور الطرق تخطيط  1 الجماعي العمل 1

 الرقمية  الخرائط  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفني  الرسم 3 الذاتي التطوير 3

 الخرائط رسم 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 )الهندسّيون(  الرّسامون 3118 الوحدات  مجموعة

 مواصفات  فني  رسام  311803 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  و المتخصصة   البرامج باستخدام  الخاصة  الفنية  والميكانيكية  والكهربائية  اإلنشائية  المواصفات رسم

 .أرشفتها بعملية القيام  و تعديلها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الزمنية  الفترة ضمن المتخصصة   البرامج باستخدام  الخاصة  الفنية  والميكانيكية  والكهربائية  اإلنشائية  المواصفات رسم

 .والبيئية الفنية  بالمواصفات االلتزام  مع  التشغيلية  الخطة  في المحددة

 .المطلوبة  االحتياجات وفق واإلنشائية  والميكانيكية  الكهربائية  المخططات و المواصفات تعديل 2

 .الهندسية والمراجع  واإلنشائية  والميكانيكية  الكهربائية  والمخططات التصاميم  أرشفة  3

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدن وتخطيط  المعمارية  الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المنتج مواصفات 1 الجماعي العمل 1

 )رسوم(  النماذج 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفني  الرسم 3 الذاتي التطوير 3

 الفنية  المصطلحات 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 )الهندسّيون(  الرّسامون 3118 الوحدات  مجموعة

 معمارية مجسمات فني 311804 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  نماذج لتشكيل الالزمة  المواد أنواع تحديد و إختيار   و اإلنشائية  المخططات و  المعمارية  الرسوم   قراءة

 .المجسمات تنظيف  و للمشروع  المختلفة  المجسمات تشكيل إلى باإلضافة  المعمارية  المجسمات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مواصفاته   و المشروع  تفاصيل تحديد و اإلنشائية  المخططات و  المعمارية  الرسوم   قراءة 1

 .العمل  إلتمام  الالزمة  المعدات  و األدوات   تحضير و المعمارية  المجسمات نماذج لتشكيل الالزمة  المواد  أنواع  تحديد و إختيار  2

 .المناسبة  بالمواد تشميعها و تلوينها و تسويتها و المجسمات تنظيف  و للمشروع  المختلفة  المجسمات تشكيل 3

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدن وتخطيط  المعمارية  الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 معمارية نماذج 1 الجماعي العمل 1

 )رسوم(  النماذج 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األبعاد   ثالثية  نماذج إعداد 3 الذاتي التطوير 3

 المعماري  الرسم 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 )الهندسّيون(  الرّسامون 3118 الوحدات  مجموعة

 معماري   رسام  311805 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  المعمارية  المخططات ورسم اإلنشائية،  والرسوم  المعمارية  والتصاميم المخططات مسودات  قراءة

 الحاسوب،  جهاز  على البرمجيات باستخدام  واإلنشائية  المعمارية  المخططات ورسم يدويا، وتحريرها

 وتوثيق وتصنيف  المطلوب الرسم وبمقياس الحاسوب  برامج باستخدام  النهائية  المخططات وطباعة 

 .الهندسية  المخططات وحفظ 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الرسومات وإعداد تفسيرها لغرض المختص المهندس مع  ومناقشتها واإلنشائية  المعمارية  الرسوم  مسودات استالم

 .التنفيذية  والرسوم  المعمارية  والتصاميم

 .الرسم وطاولة  أدوات باستخدام  يدويا والتنفيذية   والرسوم  واإلنشائية  المعمارية  المخططات رسم 2

 .الحاسوب جهاز  على  البرمجيات  باستخدام  التنفيذية  والرسوم  واإلنشائية  المعمارية  الهندسية المخططات رسم 3

4 
  برامج باستخدام  المخططات وطباعة  توجيهاته، بحسب النهائية   وم الرس وإعداد  المعماري للمهندس وتقديمها الرسوم  تدقيق

 .المطلوب الرسم وبمقياس الحاسوب

 .المعمارية  المخططات وحفظ  وترتيب وتوثيق وفهرسة  تصنيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدن وتخطيط  المعمارية  الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المعماري  الرسم 1 الجماعي العمل 1

 الرسوم وتفسير وتعديل تثبيت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفني  الرسم 3 الذاتي التطوير 3

 الفنية الرسومات  قراءة 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير والهندسية  الفيزيائية  العلوم  فنّيو 3119 الوحدات  مجموعة

 جنائية علوم  فني 311901 المهنة
 

 .الحادثة  وقوع سبب معرفة  إلى  الجريمة  علم في تقود التي المعلومات وفحص  األدلة  بجمع القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .األخرى واألنسجة   الزجاجية  والسوائل والدم  البول ذلك في بما البيولوجية  العينات على  واآللية  اليدوية  االختبارات   إجراء 1

 .الصحيحة  بالطريقة  الجريمة  مسرح من جنائي  دليل أي وتحليل وتخزين  وحفظ  رفع 2

 .بعد فيما واالستنتاجات النتائج صحة  لضمان  األدلة  تلويث عدم من التأكد 3

 .األمر تطلب إذا المحكمة  في الشهادة 4

 .المختبرية   اتاألدو صيانة  في المساعدة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األحياء  ( 1) التعليمي المجال

 الحيوية  الكيمياء ( 2) التعليمي المجال

 الفيزياء ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجريمة  علم 1 الجماعي العمل 1

 الشرعي الطب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجنائي  القانون 3 الذاتي التطوير 3

 الجنائية  التحقيقات 4 المثابرة 4

 البيانات تحليل 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير والهندسية  الفيزيائية  العلوم  فنّيو 3119 الوحدات  مجموعة

 ميكاترونيكس  فني 311902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  باإلضافة الالزمة  االحتياطية  الغيار  قطع قائمة  تحديد و الميكاترونيكس آالت تركيب مخططات دراسة 

  تشخيص و الوقائية  الصيانة  إجراءات متابعة   و الخاصة  التطبيقية  البرامج و التشغيل برامج تحميل إلى

 .األعطال
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  تركيبها إجراءات متابعة  و الغذائية، المصانع آالت  و المبرمجة  النجارة  آالت  مثل الميكاترونيكس آالت تركيب مخططات دراسة 

 .التركيب ألدلة  وفقا  

 .تأمينها  على العمل و الميكاترونيكس آلالت  الالزمة  االحتياطية   الغيار  قطع قائمة  تحديد 2

 .التجريبي  التشغيل  إجراء و الميكاترونيكس بآالت الخاصة  التطبيقية  البرامج و  التشغيل  برامج تحميل 3

 .ضبطها و إصالحها  على العمل و القياس و الفحص  أجهزة باستخدام  األعطال تشخيص و ائية الوق الصيانة إجراءات  متابعة  4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الروبوت تقنية  1 الجماعي العمل 1

 الرقمية اإللكترونيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السيارات  إلكترونيات 3 الذاتي التطوير 3

 )إلكترونيات( الصيانة  4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير والهندسية  الفيزيائية  العلوم  فنّيو 3119 الوحدات  مجموعة

 جودة فني 311903 المهنة
 

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

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النهائية  والمنتجات التصنيع تحت المنتجات  مثل  التصنيع عملية  من  مختلفة  مراحل   من تصنيع عينات جمع 1

2 
  يتم التي النتائج وتوثيق المطلوبة  الجودة بمعايير االلتزام  من والتحقق التصنيع، عملية   منتجات  من لعينات فحوصات إجراء

 .إليها التوصل

 .لذلك  وفقا    ءاتواإلجرا  السياسات نوعية  وتحديث آثارها، من للتخفيف  التوصيات ووضع العيوب، مصادر  تحديد 3

 .الحكومية  واللوائح القطاع   اتجاهات حول المعرفة  وتحديث  الفنية  الخبرات على الحفاظ 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

 واألتمتة اإللكترونيات ( 2) التعليمي المجال

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجودة مراقبة  1 الجماعي العمل 1

 الجودة تدقيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والسالمة األداء فحص 3 الذاتي التطوير 3

 الجودة تقارير إعداد 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير والهندسية  الفيزيائية  العلوم  فنّيو 3119 الوحدات  مجموعة

 كميات حساب فني 311904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على تفريغها و المنجزة األعمال  كميات جداول إعداد و األعمال لتنفيذ  الالزمة  المواد كميات حساب

 .للمشروع  المالية  المطالبات  إعداد إلى باإلضافة  الخاصة  النماذج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المواد كميات حساب و الخاصة   و العامة  الشروط و الفنية  المواصفات دراسة  و للمشروع، الهندسية المخططات دراسة 

 .األعمال لتنفيذ الالزمة

 .للمشروع   اإلجمالية  الكلفة  و األعمال لبنود التقديرية  الكلف   و األسعار  بيان و للموقع، الموردة المواد كميات حساب 2

 .الخاصة   النماذج على تفريغها و المنجزة األعمال  كميات جداول إعداد 3

 .المختلفة  البنود أسعار على الطارئة  التعديالت توثيق و تدقيقها و  للمشروع، المالية  المطالبات إعداد 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

 واألتمتة اإللكترونيات ( 2) التعليمي المجال

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والمواد اإلنتاج مراقبة  1 الجماعي العمل 1

 المواد  إدارة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكميات  تقييم 3 الذاتي التطوير 3

 المواد تقنيات 4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير والهندسية  الفيزيائية  العلوم  فنّيو 3119 الوحدات  مجموعة

 إنتاجية كفاءة فني 311905 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  األجهزة و األدوات   تجهيز و اإلنتاجية  الكفاءة بتقييم المتعلقة  الدراسات تنفيذ خطة  تحليل  و دراسة 

  تسجيل و الفحص و القياس عملية  إجراء إلى  باإلضافة  الالزمة  الفحص أجهزة و القياس  أدوات مثل

 .المعتمدة النماذج في البيانات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الشركات و المصانع  في اإلدارية و اإلنتاجية  الكفاءة بتقييم المتعلقة  الدراسات تنفيذ خطة  تحليل  و دراسة  1

2 
  إجراء  مستلزمات تحضير  إلى باإلضافة الدراسات إلجراء الالزمة  الفحص أجهزة و القياس أدوات   مثل  األجهزة و األدوات  تجهيز

 .اإلنتاجية  الكفاءة بتقييم المتعلقة   الدراسات

 .نتائجها تحليل و البيانات  معالجة  في  المشاركة  و المعتمدة النماذج  في البيانات تسجيل و الفحص و القياس مليةع إجراء 3

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والمواد اإلنتاج مراقبة  1 الجماعي العمل 1

 التكاليف مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلنتاج  تخطيط  3 الذاتي التطوير 3

 اإلنتاج  تقنية  4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير والهندسية  الفيزيائية  العلوم  فنّيو 3119 الوحدات  مجموعة

 إنتاج  هندسة فني 311906 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتقديرات  الزمنية  الجداول  وإعداد النظم،  وتركيب اإلنتاج هندسة  عمليات تنفيذ على اإلشراف

 .والصيانة   اإلنتاج أنشطة  ودعم التكلفة،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الجودة ومعايير المواد بشأن المشورة وتقديم الكلية، التصميم عملية  في المساهمة  1

2 
  وتقديرات الزمنية  الجداول وإعداد النظم، وتركيب  العمليات  تنفيذ على واإلشراف اإلنتاج، هندسة  لمشاريع الدعم تقديم

 .التكلفة 

 .وتصليحها النظم صيانة  أعمال في الدعم تقديم 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  ساتسيا اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصناعية الهندسة  علم 1 الجماعي العمل 1

 لإلنتاج التحضير 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 والمواد اإلنتاج مراقبة  4 المثابرة 4

 عن( )المسؤولية  الجودة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والهندسية الفيزيائية  العلوم  فنّيو 311 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير والهندسية  الفيزيائية  العلوم  فنّيو 3119 الوحدات  مجموعة

 علوم مختبر  محضر 311907 المهنة
 

 لذلك. المنظمة  لإلجراءات  وفقا   المرادة العلمية  التجارب تأدية  يضمن بما العلوم  مختبرات  تحضير المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 فيه.  العلمية التجارب لتنفيذ المختبر في توفرها يجب  التي والمستلزمات  األدوات تحديد 1

 بدئها  قبل  العلمية التجارب ألداء الالزمة  الموارد كافة  توفر وضمان المختبر تحضير 2

3 
  بدئهم قبل  مستلزماتهم كافة  وتوفير تواجد من التأكد بهدف المعنيين المختبر و   واختصاصيو األساتذة مع التنسيق

 بالتجارب.

 المهنية.   والصحة  السالمة  وإجراءات  بسياسات االلتزام  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دكتوراه

  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المختبرات تحاليل 1 الجماعي العمل 1

 المختبر( )مواد التعقيم 2 الفعال  االتصال 2

 (GLP) للمختبرات الجيدة الممارسات 3 الخدمة جودة على التركيز 3

 )المختبرات(  أطباق غسيل 4 العالقات   بناء على القدرة 4

  5 التحليل  التفكير 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 المناجم مشرفو 3121 الوحدات  مجموعة

 تعدين  مشرف 312101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  العاملين على  واإلشراف البرنامج،  تنفيذ متطلبات وتقدير العمل  وبرنامج  خطة  إعداد  في المشاركة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد المشكالت، وحل ومعالجتها، الخامات  استخراج في
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .االنتاج في  المشاركة  الوحدات من  العالقة  وذوي التعدين مهندس  مع بالتنسيق العمل  وبرنامج  خطة  إعداد  في المشاركة  1

 .توفيرها ومتابعة  وعمالة  ومواد  معدات من  البرنامج لتنفيذ الالزمة المتطلبات تقدير 2

3 
 ضوء في إنجازهم وتقييم والسطحية  الباطنية  المناجم  من  الخامات ومعالجة  استخراج في العاملين نشاطات على اإلشراف

 .العمل  برنامج

 .اإلنتاجية  والمتطلبات  االحتياجات  لتلبية  عمل وأساليب طرائق وتطوير العمل، مشكالت حل 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلشراف  1 الجماعي العمل 1

 الفني التوجيه  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمتابعة التقييم أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 العينات  أخذ 4 المثابرة 4

 الفنية الرسومات  قراءة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 المناجم مشرفو 3121 الوحدات  مجموعة

 محجر  مشرف 312102 المهنة
 

 .األعمال هذه وتنسيق السطحي، التعدين  منجم من المواد وإنتاج استخراج أعمال  على اإلشراف المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النهائية المواعيد على الحفاظ و العاملين وتوفير  العمل، أعباء على بناء   المواد وإنتاج  استخراج أعمال جدولة  1

2 
 للمواد اإلجمالي التدفق  وتنسيق العاملين،  ومهارات  واالحتياجات الزمنية،  الجداول على  بناء   المحجر عمال على المهام  توزيع

 .التواآل المعدات توافر وضمان والمنتجة، المستخرجة 

3 
 العمل أساليب حول  للموظفين المشورة وتقديم والجودة، باإلنتاجية  المتعلقة  المشكالت في والتحقيق العام،  األداء مراقبة 

 .اإلجراءات تغيير إلى الحاجة   حالة  في والتوصية  القياسية،

 .بشأنها المساعدة و المحجر ومعدات  آلالت الصيانة  أعمال جدولة  4

 .عليها اإلدارة وإطالع  األداء تقارير وإعداد والجودة، واإلنتاج املين الع بيانات تسجيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المحاجر أعمال 1 الجماعي العمل 1

 والمواد اإلنتاج مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األحجار كتل قطع 3 الذاتي التطوير 3

 العمليات ضبط  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 التصنيع  مشرفو 3122 الوحدات  مجموعة

 تصنيع  مشرف 312201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  تركيب ومتابعة  التصنيع وحدات في والمنتجة  والوسيطة  األولية  المواد ومواصفات خصائص دراسة 

  للعمل، الالزمة  المواد كميات وتقدير تشغيلها، وإجراءات االنتاج  أجهزة  وحدات ومعدات أجهزة

 .العمل وتقارير وتقديم  وإعداد الوقائية،  الصيانة  برامج  تنفيذ ومتابعة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التحسينات  واقتراح الصناعية  والمنتجات والوسيطة  والمضافة  األولية  المواد ومواصفات خصائص دراسة  1

 .الصناعي المهندس من  المعدة التوزيعية  المخططات بحسب التصنيع وحدات ومعدات أجهزة  تركيب متابعة  2

3 
  التشغيلية الظروف  وضبط  الصانعة  الشركات تعليمات بحسب اإلنتاجية والمعدات األجهزة وتشغيل تجهيز إجراءات  متابعة 

 .الفنية  المشكالت  حل ومتابعة  المخبرية، التحاليل  نتائج ودراسة  اإلنتاج خطط  ومتابعة 

4 
  الصيانة  أقسام   في المعنيين مع بالتنسيق الصناعي اإلنتاج  وحدات ومعدات  ألجهزة الوقائية الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة 

 .المختلفة 

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها ناعية الص االنتاج وحدات في العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األغذية تصنيع ( 1) التعليمي المجال

 خشب( بالستيك، ورق، )زجاج، المواد ( 2) التعليمي المجال

 جلود(  أحذية، )مالبس، المنسوجات ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلشراف  1 الجماعي العمل 1

 الفني التوجيه  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمتابعة التقييم أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 الفنية الرسومات  قراءة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 التصنيع  مشرفو 3122 الوحدات  مجموعة

 إنتاج  مشرف 312202 المهنة
 

 .وتنسيقها الصناعية  المنشآت في الصناعية األنشطة   على اإلشراف المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التسليم ومواعيد الموظفين وتوافر العمل أعباء إلى  استنادا   اإلنتاج مواعيد جدولة  1

2 
  أنشطة  لسلسلة   العام   والتنسيق ومهاراتهم، الموظفين واحتياجات  الزمنية،  الجداول إلى  استنادا   العمال على المهام  توزيع

 .واآلالت المعدات توافر وضمان اإلنتاج،

3 
  العمل أساليب حول للموظفين المشورة وإسداء والنوعية، باإلنتاجية  المتعلقة  القضايا  في والتحقيق العام   األداء مراقبة 

 .اإلجراءات على  بالتغييرات  والتوصية  القياسية 

 .العمل عن  التعطل  وقت من والتقليل ذلك في المساعدة تقديمو المصنع ومعّدات آلليات الصيانة  مواعيد جدولة  4

 .اإلدارة إلى  ورفعها  األداء تقارير وإعداد والجودة، اإلنتاج وبيانات الموظفين بيانات تسجيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األغذية تصنيع ( 1) التعليمي المجال

 خشب( بالستيك، ورق، )زجاج، المواد ( 2) التعليمي المجال

 جلود(  أحذية، )مالبس، المنسوجات ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والمواد اإلنتاج مراقبة  1 الجماعي العمل 1

 المراقبة / اإلشراف 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمل   فرق تخطيط  3 الذاتي التطوير 3

 الخطوط  صيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 التصنيع  مشرفو 3122 الوحدات  مجموعة

 صيانة مشرف 312203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  فريق على المهام  وتوزيع الصيانة، وطبيعة  نوع  تحديد إجراءات  ومتابعة  العمل،  وبرنامج خطة  إعداد

 .الوقائية  الصيانة  برنامج  وإعداد الصيانة، لفريق التدريبية  االحتياجات وتصميم العمل،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الالزمة المواد وكلفة  كمية  وتقدير الصيانة   وطبيعة  نوع  تحديد إجراءات  متابعة  1

2 
 وتقييم الصيانة  فريق  أداء وتقييم ومتابعة  وقدراتهم إمكاناتهم بحسب الصيانة  فريق أعضاء  على والواجبات المهام  توزيع

 إنجازاتهم

 متخصصة.  تدريبية ببرامج بإلحاقهم التوصية  أو  مهاراتهم وتنمية  الصيانة  لفرق التدريبية  االحتياجات تقييم 3

 تنفيذها.  إجراءات ومتابعة  الوقائية  الصيانة   برامج إعداد 4

 العمل.  وتقارير النتائج وحفظ  وتوثيق وترتيب تصنيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

 واألتمتة اإللكترونيات ( 2) التعليمي المجال

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلشراف  1 الجماعي العمل 1

 الفني التوجيه  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمتابعة التقييم أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 الصيانة تخطيط  نظام  4 المثابرة 4

 الفنية الرسومات  قراءة 5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 اإلنشاء  مشرفو 3123 الوحدات  مجموعة

 مباني  إنشاء  مشرف 312301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  التنفيذية، والبرامج  المواصفات بحسب األبنية إنشاء تنفيذ  ومتابعة  العمل،  وبرنامج خطة  إعداد

 .العمل تقارير وتقديم  وإعداد المشرف، األبنية  مهندس مع بالتنسيق المنجزة األعمال وقياس
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  األبنية  مهندس مع بالتنسيق العمل  وبرنامج خطة  وإعداد المناقصة  ووثائق لألبنية  واإلنشائية  المعمارية  المخططات دراسة 

 .الالزمة  العمالة  وحجم المواد كمية  وتقدير المشرف،

 .المحددة بالمواصفات التقيد وضمان األبنية  تنفيذ ونشاطات إجراءات  متابعة  2

3 
  المختبر إلى وإرسالها المشرف األبنية  مهندس تعليمات بحسب اإلسمنتية  والخلطات  البناء مواد من  عشوائية  عينات أخذ

 . المواصفات ومطابقة  للفحص

 .المواصفات ومطابقة  المختبر  إلى وإرسالها اإلسمنتية  الخلطات من  عشوائية  عينات أخذ 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والتشييد  البناء أعمال 1 الجماعي العمل 1

 الفني التوجيه  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البناء  عمال مواد 3 الذاتي التطوير 3

 الفنية الرسومات  قراءة 4 المثابرة 4

 والتشييد  البناء أعمال 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 اإلنشاء  مشرفو 3123 الوحدات  مجموعة

 طرق إنشاء  مشرف 312302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  وأخذ التنفيذية  والبرامج  المواصفات بحسب الطرق إنشاء تنفيذ  ومتابعة  العمل،  وبرنامج خطة  إعداد

  المشرف، الطرق مهندس مع بالتنسيق المنجزة األعمال وقياس المختبر، إلى وإرسالها العينات

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المشرف، الطرق  مهندس مع  بالتنسيق العمل وبرنامج  خطة  وإعداد المناقصة  ووثائق للطرق  الهندسية المخططات دراسة 

 .الالزمة العمالة  وحجم المواد كمية  وتقدير

 .المحددة بالمواصفات التقيد وضمان الطرق تنفيذ ونشاطات إجراءات  متابعة  2

3 
  ومطابقة  للفحص المختبر  إلى لهاوإرسا المشرف الطرق مهندس تعليمات بحسب الطرق  إنشاء  مواد من  عشوائية  عينات أخذ

 .المواصفات

 .المواصفات ومطابقة  المختبر  إلى وإرسالها االسفلتية  الخلطات من  عشوائية  عينات أخذ 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطرق  بناء 1 الجماعي العمل 1

 الفنية الرسومات  قراءة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمتابعة التقييم أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 الفني التوجيه  4 المثابرة 4

 التقارير  إعداد 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 اإلنشاء  مشرفو 3123 الوحدات  مجموعة

 إنشائي  موقع مشرف 312303 المهنة
 

 .باإلنشاءات الخاصة  واللوائح القواعد تطبيق بهدف اإلنشائية  المواقع  على اإلشراف المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التصحيحية  اإلجراءات وتحديد المخالفات  عن واإلبالغ  واللوائح، بالقواعد اإلنشاءات مواقع  التزام  مدى  مراقبة  1

 .اإلنشائية  المواقع في  التصحيحية اإلجراءات  تنفيذ متابعة  2

3 
  االلتزام   حال في األعمال في  قدما   للمضي تراخيص وإصدار  اإلنشاءات بمشاريع الخاصة  والخطط  األولية  المخططات مراجعة

 .بها

 .المطلوبة  للمواصفات مطابقتها من التأكد و المتحركة الجانبية  اتوالممر والنقل الرفع أجهزة  مثل النظم، فحص 4

 .المهنية  الصحة   و السالمة  إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المباني فحص 1 الجماعي العمل 1

 المراقبة / اإلشراف 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والتشييد  البناء أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 البناء  عمال مواد 4 المثابرة 4

 اإلنشآت( )أعمال العمليات مسؤولية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 واإلنشاء  والتصنيع المناجم مشرفو 312 الثانوية  المجموعة

 اإلنشاء  مشرفو 3123 الوحدات  مجموعة

 إنشاءات  صيانة  مشرف 312304 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  المهام  وتوزيع لإلنشاءات،  الصيانة وطبيعة  نوع  تحديد إجراءات  ومتابعة  العمل،  وبرنامج خطة  إعداد

  الصيانة  برنامج وإعداد اإلنشاءات، صيانة  لفريق التدريبية  االحتياجات  وتصميم العمل، فريق على

 .الوقائية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الالزمة  المواد وكلفة  كمية  وتقدير لإلنشاءات الصيانة   وطبيعة  نوع  تحديد إجراءات  متابعة  1

2 
  الصيانة   فريق أداء وتقييم ومتابعة  وقدراتهم إمكاناتهم بحسب اإلنشاءات صيانة  فريق أعضاء  على والواجبات المهام  توزيع

 .إنجازاتهم وتقييم

 .متخصصة   تدريبية  ببرامج بإلحاقهم التوصية  أو  ممهاراته وتنمية  اإلنشاءات  صيانة  لفرق التدريبية  االحتياجات تقييم 3

 .تنفيذها إجراءات ومتابعة  الوقائية  الصيانة   برامج إعداد 4

 .العمل  وتقارير النتائج وحفظ  وتوثيق وترتيب تصنيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المدنية والهندسة  البناء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصيانة تخطيط  نظام  1 الجماعي العمل 1

 الفني التوجيه  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفنية الرسومات  قراءة 3 الذاتي التطوير 3

 المباني صيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الطاقة توليد محطة  مشّغلو 3131 الوحدات  مجموعة

 طاقة  توليد محطة  مشغل 313101 المهنة
 

 .الطاقة  توزيع في والتحكم وصيانتها، ومراقبتها والمعدات التوزيع لوحات تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب بحسب وإنتاجها وتنظيمها الطاقة، توزيع لوحات تشغيل 1

2 
، المحددة المقبولة  الحدود ضمن  الطاقة إمدادات بقاء وضمان والعدادات، القياس أجهزة قراءات  مراقبة   واتخاذ مسبقا 

 .األمر  لزم  إذا  التصحيحية  اإلجراءات

 .المعدات  وموثوقية  سالمة  حول التقارير إعداد 3

4 
  واتخاذ المحتمل، والتلف  األعطال وتشخيص الوقائية،  الصيانة  أعمال ضمن المندرجة  الروتينية  الفحص بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

5 
  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة   أعمال وإجراء ومعايرتها، وتشحيمها الخدمة  معدات يف تنظ

 .الصيانة  تقنيي
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية  الطاقة  وتوزيع توليد نظم 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية الطاقة  تقنيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطاقة توليد منشآت تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 المعدات  تقنية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الطاقة توليد محطة  مشّغلو 3131 الوحدات  مجموعة

 طاقة  محطة  تحكم لوحات فني 313102 المهنة
 

 الكهربائية الطاقة  إنتاج في والتحكم وصيانتها، ومراقبتها الكهربائية  والمعدات التوزيع لوحات تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الطلب  بحسب وإنتاجها الكهرباء  وتنظيم الكهربائية، والمعدات المعدات توزيع لوحات تشغيل 1

2 
  الحدود ضمن الطاقة   إمدادات بقاء وضمان الكهربائية، المفاتيح لوحات على والعدادات القياس أجهزة قراءات  مراقبة 

، المحددة المقبولة   األمر  لزم  إذا التصحيحية  اإلجراءات  واتخاذ مسبقا 

 المعدات  وموثوقية  سالمة  حول التقارير إعداد 3

4 
  واتخاذ المحتمل، والتلف  األعطال وتشخيص الوقائية،  الصيانة  أعمال ضمن المندرجة  الروتينية  الفحص بعمليات القيام 

 التصحيحية اإلجراءات

5 
  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة   أعمال وإجراء ومعايرتها، وتشحيمها الخدمة  معدات تنظيف 

 الصيانة تقنيي
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية الطاقة  نظم 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية  الطاقة  وتوزيع توليد نظم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكهربائية( )الطاقة  النقل خطوط 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 الطاقة(  )أنظمة  العمليات مسؤولية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الطاقة توليد محطة  مشّغلو 3131 الوحدات  مجموعة

 كهربائية طاقة  توزيع فني 313103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وإصالحها، وصيانتها الكهربائية  الطاقة  نقل ومكونات التوزيع ولوحات الكابالت شبكات نظم تركيب

 الكهربائي  التيار انقطاع  فترات من للتقليل سرعة  بأقصى الطوارئ لعمليات االستجابة  وضمان
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 األولية المخططات إلى استنادا   المطلوبة   العاملة  واليد والمعدات المواد وكمية  المخطط  تحديد 1

 الكابالت نظم تركيب بأعمال المتعلقة  الجهود هذه وتنسيق الحرفيين من وغيرهم والفنيين العمال جهود توجيه  2

 المطلوبة  والمواصفات األولي بالمخطط  التقيد وضمان تركيبها، بعد النظم اختبار  3

4 
  واتخاذ المحتمل، والتلف  األعطال وتشخيص الوقائية،  الصيانة  أعمال ضمن المندرجة  الروتينية  الفحص بعمليات القيام 

 التصحيحية اإلجراءات

5 
 االتباع  وضمان  استبدالها، أو وإصالحها التالفة  المكونات وتشخيص المعطوبة، والمعدات األجزاء وفحص  األعطال تحري

 والبيئة والسالمة   الصحة   وإجراءات بسياسات والتقيد
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 1 الجماعي العمل 1

 الكابالت تركيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة( )تركيب التوزيع منشآت 3 الذاتي التطوير 3

 الكهربائية  الطاقة  وتوزيع توليد نظم 4 المثابرة 4

 )صيانة( الكهربائية   الطاقة  توزيع شبكة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الطاقة توليد محطة  مشّغلو 3131 الوحدات  مجموعة

 كهربائية طاقة  نقل فني 313104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  لعمليات االستجابة  وضمان الصواعق ومانعات والعوازل والوصالت والدعائم النقل كابالت تركيب

 الكهربائي  التيار انقطاع   فترات من   للتقليل سرعة  بأقصى الطوارئ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 األولية المخططات  إلى استنادا   المطلوبة  العاملة  واليد والمعدات المواد وكمية  المخطط، تحديد 1

2 
  الكهربائي  التيار  نقل كابالت تركيب بأعمال المتعلقة  الجهود هذه وتنسيق الحرفيين من وغيرهم والفنيين العمال جهود توجيه 

 الصواعق  ومانعات والعوازل والوصالت والدعائم

 المطلوبة  والمواصفات األولي بالمخطط  التقيد وضمان تركيبها، بعد النظم اختبار  3

4 
  واتخاذ المحتمل، والتلف  األعطال وتشخيص الوقائية،  الصيانة  أعمال ضمن المندرجة  الروتينية  الفحص بعمليات القيام 

 التصحيحية اإلجراءات

5 
  وضمان استبدالها، أو وإصالحها التالفة  المكونات وتشخيص المعطوبة، والمعدات  األجزاء وفحص األعطال  من ققالتح

 والبيئة والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات  والتقيد االتباع 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والطاقة الكهرباء ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكابالت تركيب 1 الجماعي العمل 1

 العزل  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكهربائي التركيب 3 الذاتي التطوير 3

 )صيانة( الكهربائية   الطاقة  توزيع شبكة  4 المثابرة 4

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المياه معالجة  ومحطة  المحرقة  مشّغلو 3132 الوحدات  مجموعة

 مياه   تحلية  محطة  مشغل 313201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والتحقق المياه تحلية  محطة  في اإلنتاج لمراقبة  وصيانتها ومراقبتها التحكم وآالت أنظمة  تشغيل

 التشغيل  ظروف ومراقبة المعدات  من
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 العذبة  المياه إلنتاج والمعادن األمالح إزالة   على والعمل المياه، بتحلية  التحكم  أنظمة  تشغيل 1

2 
، محددة حدود ضمن المياه من  اإلمدادات وحجم جودة بقاء وضمان التحكم،  وأنظمة  عمليات مراقبة    إجراءات واتخاذ مسبقا 

 األمر  لزم  إذا تصحيحية 

3 
  اإلجراءات واتخاذ المحتمل، والتلف  األعطال وتشخيص الوقائية، الصيانة  بأعمال خاصة  روتينية   فحص بعمليات القيام 

 التصحيحية 

4 
  واختبار  الصيانة،  تقنيي أو لفنيي باألعطال تقارير  وإعداد المعطوبة،  أو المعطلة  لألجزاء األساسية  الصيانة  بأعمال القيام 

 إصالحها  بعد المعدات

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة حماية  تكنولوجيا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العمليات ضبط  1 الجماعي العمل 1

 تلوث(  )إزالة  الكيميائية  المواد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيئي   التنظيف  تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 )صيانة( المياه تنقية  منشآت 4 المثابرة 4

 اآللي الحاسب باستخدام المراقبة  أجهزة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المياه معالجة  ومحطة  المحرقة  مشّغلو 3132 الوحدات  مجموعة

 مخلفات  محرقة  مشغل 313202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على واإلشراف  التحكم نظم ومراقبة وصيانتها، ومراقبتها  المخلفات حرق ومنشآت  معدات تشغيل

 .المخلفات لحرق الكاملة العملية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .ومراقبتها  المخلفات حرق عمليات في المستخدمة   الصلة   ذات والمعدات واآلالت التحكم نظم تشغيل 1

 .الصلة ذات والعمليات للمحارق والتفريغ واإلشعال التحميل عمليات ومراقبة المخلفات، لحرق  الكاملة  العملية   على اإلشراف 2

 .وصيانتها المعدات تنظيف مباشرة 3

 .بها المضطلع لألعمال بسجل واالحتفاظ الصيانة،  وميكانيكي لفنيي األعطال إبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة حماية  تكنولوجيا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النفايات من  التخلص تقنية  1 الجماعي العمل 1

 الخطرة النفايات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزجاجية( المخلفات )صهر الصهر 3 الذاتي التطوير 3

 المهنية والسالمة الصحة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المياه معالجة  ومحطة  المحرقة  مشّغلو 3132 الوحدات  مجموعة

 صحي  صرف مياه معالجة  محطة  مشغل 313203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اإلنتاج لمراقبة  وذلك وصيانتها ومراقبتها الصحي  الصرف مياه معالجة  محطة  وآالت أنظمة  تشغيل

 .التشغيل  ظروف  ومراقبة  المعدات  من والتحقق المحطة، في
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العذبة  المياه إلنتاج الملوثات )إزالة( وفلترة الصحي الصرف مياه بمعالجة  التحكم  أنظمة  تشغيل 1

2 
، محددة مقبولة  حدود ضمن بالمياه اإلمداد وحجم جودة بقاء وضمان التحكم،  وأنظمة  عمليات مراقبة    إجراءات واتخاذ مسبقا 

 .األمر  لزم  إذا تصحيحية 

3 
  اإلجراءات واتخاذ المحتمل، والتلف  األعطال وتشخيص الوقائية، الصيانة  بأعمال خاصة  روتينية   فحص بعمليات القيام 

 .التصحيحية 

4 
  واختبار  الصيانة،  تقنيي أو لفنيي باألعطال تقارير  وإعداد المعطوبة،  أو المعطلة  لألجزاء األساسية  الصيانة  بأعمال القيام 

 .إصالحها بعد المعدات

 .السالمة إجراءات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة حماية  تكنولوجيا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيئي   التنظيف  تقنية  1 الجماعي العمل 1

 المياه تحليل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تلوث(  )إزالة  الكيميائية  المواد 3 الذاتي التطوير 3

 )صيانة( الصحي  الصرف مياه  معالجة  منشآت 4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المياه معالجة  ومحطة  المحرقة  مشّغلو 3132 الوحدات  مجموعة

 مياه  وتسريبات تعديات مراقب 313204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  بما بها المتعلقة  التصحيحية  القانونية   باإلجراءات والقيام   الواقعة  المياه وتسريبات تعديات مراقبة 

 .المنظمة  واإلجراءات السياسات مع يتوافق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المياه شبكات على مشروعة  الغير والتعديات المياه  تسربات على  العثور  بهدف التنفيذية  والبرامج  التشغيلية  الخطط  تطوير

 .اإلنجاز  مستوى لقياس فعالة  آلية  وجود ضمان مع

2 
  تحرير على والعمل تصلهم التي المياه  شبكة  في مياه  تسربات على العثور  تم الذين المشتركين عن المياه  عداد إغالق

 .الشبكة  على المناسبة  باإلصالحات للقيام  تمهيدا   المشترك منزل على ظاهر مكان في  ووضعها الالزمة اإلشعارات

 .الشأن بهذا المختصين إلى  القضية  وإحال المياه شبكة  على تعدي  أي على العثور  عند  الالزمة  القانونية  باإلجراءات القيام  3

 .بها  وااللتزام  العمل  مجال في المتبعة  واألنظمة  واإلجراءات السياسات تطبيق 4

 .وحفظها وتوثيقها عملال تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة حماية  تكنولوجيا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التفتيش 1 الجماعي العمل 1

 الصحي والصرف المياه  شبكات بناء أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصحي والصرف الشرب مياه تقنية  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المياه معالجة  ومحطة  المحرقة  مشّغلو 3132 الوحدات  مجموعة

 مياه  عمليات مراقب 313205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  للمختبر وإرسالها المياه وشبكات خزانات من  عينات وأخذ الشرب، مياه مواصفات على  التعرف

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد  والتلوث، وعدم   للشرب المياه صالحية  من للتحقق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعتمدة المراجع من  الشرب مياه ومواصفات خصائص على  التعرف 1

 . المواصفات مطابقة   من للتأكد المخبري للفحص وإرسالها العامة  الشبكة  في ضخها قبل الشرب مياه  من عينات أخذ 2

 .تلوثها  وعدم  صالحيتها من للتأكد المخبري للفحص وإرسالها والتوزيع النقل وخزانات شبكات  من دورية عينات أخذ 3

 .والشبكات الخزنات من  الملوثة  المياه من للتخلص قرار  التخاذ الالزمة   اإلجراءات اتخاذ 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة حماية  تكنولوجيا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المياه تحليل 1 الجماعي العمل 1

 العينات  أخذ 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الملوثة  المواد ضبط  3 الذاتي التطوير 3

 التنقية  معدات على التفتيش 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المياه معالجة  ومحطة  المحرقة  مشّغلو 3132 الوحدات  مجموعة

 صناعي صرف مياه معالجة  وحدة مراقب 313206 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  )إزالة( وفلترة المياه بمعالجة  التحكم أنظمة   وتشغيل الصناعي  الصرف  مياه معالجة   وحدات مراقبة 

 .العذبة  المياه إلنتاج الملوثات

 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واللوائح القوانين جميع ومراجعة  المطلوبة  المعالجة  درجة  مراقبة  1

 .بيولوجية  أو كيميائية  أو فيزيائية  بأساليب الصناعي الصرف مياه  في الملوثات من التخلص 2

 .ضخها قبل جيدا الصناعي الصرف مياه معالجة  من التأكد 3

 .المائية  والموارد األرض حماية  4

 .السالمة إجراءات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة حماية  تكنولوجيا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 تلوث(  )إزالة  الكيميائية  المواد 1 الجماعي العمل 1

 المراقبة / اإلشراف 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصحي والصرف الشرب مياه تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 اآللي  التحكم أنظمة  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المياه معالجة  ومحطة  المحرقة  مشّغلو 3132 الوحدات  مجموعة

 صحي صرف  مجاري تنقية  فني 313207 المهنة
 

 .الحي  الصرف مجاري لمياه الكيميائية  التنقية إجراءات وضبط  ومتابعة  مراقبة  في الفني الدعم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الصحي الصرف مجاري لمياه الكيميائية  التنقية  1

 .التلوث مصادر   من المياه خلو من للتأكد التنقية  عملية  خالل التحكم  أنظمة  مراقبة  2

 .التصحيحية   اإلجراءات واتخاذ المحتمل،  والتلف  األعطال تشخيص 3

 .الوقائية  والصيانة   التشغيل برامج إعادة  في المشاركة  4

 .السالمة إجراءات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة حماية  تكنولوجيا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصحي والصرف الشرب مياه تقنية  1 الجماعي العمل 1

 الصحي( والصرف  )الماء العمليات مسؤولية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المياه تحليل 3 الذاتي التطوير 3

 الفالتر تقنية  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المياه معالجة  ومحطة  المحرقة  مشّغلو 3132 الوحدات  مجموعة

 صحي وصرف مياه محطة  تحكم لوحات فني 313208 المهنة
 

 .وصيانتها ومراقبتها الصحي والصرف  المياه  محطات وآالت أنظمة  في التحكم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .ومراقبتها  الصحي والصرف المياه  محطات في التحكم  أنظمة  تشغيل 1

 .مسبقا   محددة مقبولة  حدود ضمن بالمياه اإلمداد وحجم جودة  بقاء وضمان التحكم،  أنظمة  مراقبة  2

 .التصحيحية   اإلجراءات واتخاذ المحتمل،  والتلف  األعطال تشخيص 3

 .المعطلة  لألجزاء األساسية  الصيانة  بأعمال القيام  4

 .السالمة إجراءات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة حماية  تكنولوجيا ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 تلوث(  )إزالة  الكيميائية  المواد 1 الجماعي العمل 1

 اآللي  التحكم أنظمة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصحي والصرف الشرب مياه تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات ضبط  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الكيميائية المعالجة  محطة  مراقبو 3133 الوحدات  مجموعة

 كيميائية عمليات فني 313301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الصناعات وحدات  في والمنتجة  والوسيطة  األولية  الكيميائية  المواد ومواصفات خصائص دراسة 

  وتقدير تشغيلها، وإجراءات  الكيميائية   اإلنتاج أجهزة  وحدات ومعدات أجهزة تركيب ومتابعة  الكيميائية 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الوقائية، الصيانة   برامج تنفيذ ومتابعة  للعمل،  الالزمة  المواد كميات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التحسينات واقتراح  الكيميائية  والمنتجات والوسيطة  والمضافة  واألولية  الكيميائية  المواد ومواصفات خصائص دراسة  1

2 
  واالستخالص  والتجفيف  والتصفية والخلط  التفاعل مثل:أوعية  الكيميائية، التصنيع وحدات ومعدات أجهزة  تركيب متابعة 

 .والغربلة والطحن والتنقية 

3 
  التشغيلية الظروف  وضبط  الصانعة  الشركات تعليمات بحسب اإلنتاجية والمعدات األجهزة وتشغيل تجهيز إجراءات  متابعة 

 .الفنية  المشكالت  حل ومتابعة  المخبرية، التحاليل  نتائج ودراسة  اإلنتاج خطط  ومتابعة 

4 
  الصيانة  أقسام   في المعنيين  مع بالتنسيق الكيميائية  اإلنتاج  وحدات ومعدات  ألجهزة الوقائية الصيانة  برامج  تنفيذ متابعة 

 .المختلفة 

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها الكيميائية  إلنتاجا وحدات في العمل  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكيميائية  التقنية  1 الجماعي العمل 1

 خزانات(  )تشغيل الكيميائية  المواد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفنية  الكيميائية  المنتجات 3 الذاتي التطوير 3

 الحرارية اللدائن 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الكيميائية المعالجة  محطة  مراقبو 3133 الوحدات  مجموعة

 كيميائي  مفاعل  تشغيل فني 313302 المهنة
 

 .والكيميائية  الميكانيكية  العمليات وفهم الكيميائي المفعل تشغيل في الفني الدعم تقديم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اإلنتاج عملية  في المستخدمة  الكيميائية  المواد ومراقبة وخلط  تخزين 1

 .الكيميائي المفعل تشغيل في الفني الدعم تقديم 2

 .الجودة عالي منتج وإنتاج صحيح بشكل سيرها لضمان اإلنتاج عملية  على اإلشراف في الفني الدعم تقديم 3

 .البيانات قاعدة في وإدخالها ، الحرارة ودرجات واألوزان  المكونات  مثل المعلومات، تسجيل 4

 .والجودة السالمة  أنظمة  جميع مراقبة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكيميائية(  اآلالت)الهندسة  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 خزانات(  )تشغيل الكيميائية  المواد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 خزانات(  )تشغيل الكيميائية  المواد 3 الذاتي التطوير 3

 )نووي( المغلي  الماء مفاعل تقنية  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الكيميائية المعالجة  محطة  مراقبو 3133 الوحدات  مجموعة

 كيميائية  عمليات تحكم لوحات فني 313303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 اللوحات  هذه ومراقبة  الكيميائية، العمليات في التحكم لوحات تشغيل في الفني الدعم تقديم

 .وصيانتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  وإعداد المعدات، توافر وضمان المشغلين  على المهام  وتوزيع ، الكيميائية  للعمليات التحكم لوحات في الفني الدعم تقديم

 .اإلنتاج نوبات وسجالت تقارير

 .المحوسبة  أو  اإللكترونية  التحكم لوحات تشغيل 2

 .الكيميائية  العمليات من المختلفة  الجوانب وضبط  الحاسوب، ومطبوعات الفيديو وشاشات القياس أجهزة مراقبة  3

 .العمليات  سير  من والتأكد الكيميائية العمليات محطات  مراقب 4

 .والبيئة والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآللي  التحكم أنظمة  1 الجماعي العمل 1

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

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الطبيعي   والغاز  البترول تكرير وحدات مشّغلو 3134 الوحدات  مجموعة

 غاز محطة   تشغيل فني 313401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وضغط   تدفق وتنظيم والضغط، التجميع أنظمة  في والتحكم فيها، التحكم أو  الغاز،  محطات تشغيل

 .األنابيب خطوط في  الغاز 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الغاز  استخراج أو  استخالص ومعدات والضغط  التسييل   معدات تشغيل الغاز، محطة   في المعدات تشغيل في التحكم 1

 .الغاز  لنقل واألنابيب والصمامات المضخات تشغيل 2

3 
  التقارير ورفع   الالزمة  التعديالت وتحديد األخرى، والمتغيرات والتدفق والمستوى الحرارة درجة ومراقبة المعدات  عمل مراقبة 

 . المشاكل حول

 .الغاز  بمحطة  فيهما والتحكم العمليات، وإيقاف  بداية  إعداد 4

 .وتخزينها الخطرة المنتجات نقل ومراقبة  والبيئة، والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التكرير 1 الجماعي العمل 1

 الغاز  سالمة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تشغيل(  النفط  خزانات 3 الذاتي التطوير 3

 البترول  كيمياء 4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الطبيعي   والغاز  البترول تكرير وحدات مشّغلو 3134 الوحدات  مجموعة

 نفط تكرير فني 313402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والضغط، التجميع أنظمة  في  التحكم فيها، والتحكم النفط  تكرير محطات في الفني الدعم تقديم

 .األنابيب خطوط في المكررة والمنتجات النفط   وضغط  تدفق وتنظيم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النفط  تكرير محطة   في المعدات تشغيل في التحكم 1

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

 . المشاكل حول التقارير ورفع

 .بالمصفاة فيهما والتحكم العمليات، وإيقاف  بداية  إعداد 3

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

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التكرير 1 الجماعي العمل 1

 )تشغيل(  النفط  خزانات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البترول  كيمياء 3 الذاتي التطوير 3

 العضوية  الكيمياء 4 المثابرة 4

 الفنية  الكيميائية  المنتجات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الطبيعي   والغاز  البترول تكرير وحدات مشّغلو 3134 الوحدات  مجموعة

 نفطية مشتقات  انتاج فني 313403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتركيبها النفطية  المشتقات  انتاج ومعدات آالت تصميم  في للمساعدة الفنية  المهام  تنفيذ

 .وإصالحها وصيانتها وتشغيلها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتجهيزها  واختيارها النفطية، المشتقات انتاج  ومعدات آالت تصميم في الفنية  المساعدة تقديم 1

 .واستخالصها النفطية  المشتقاط إلنتاج الالزمة العاملة  واليد والمعدات المخطط  تحديد 2

 .المنتجات  وأصناف صفات من للتحقق االختبارات إجراء عملية  وترتيب النفطية، المشتقات إنتاج في الدعم تقديم 3

 .اإلنتاج معدات لصيانة  الالزمة  الترتيبات واتخاذ التفقد عمليات وأداء ، الصيانة  أعمال في المساعدة 4

 .والبيئة والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التكرير 1 الجماعي العمل 1

 )تشغيل(  النفط  خزانات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البترول  كيمياء 3 الذاتي التطوير 3

 النفط مستودعات أعمال 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 الطبيعي   والغاز  البترول تكرير وحدات مشّغلو 3134 الوحدات  مجموعة

 نفط  تكرير عمليات تحكم لوحة  فني 313404 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 التحكم لوحات هذه ومراقبة  النفط، تكرير عميات في التحكم لوحات تشغيل في الفني الدعم تقديم

 .وصيانتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التكرير محطة   في المعدات تشغيل في التحكم 1

 . المشاكل حول التقارير  ورفع الالزمة  التعديالت وتحديد األخرى، والمتغيرات والتدفق والمستوى الحرارة  درجة  في التحكم 2

 .الالزمة التعديالت وتحديد األخرى، والمتغيرات والتدفق والمستوى الحرارة درجة ومراقبة المعدات  عمل مراقبة  3

 .النفط  تكرير عمليات من المختلفة  الجوانب وضبط  الحاسوب، ومطبوعات الفيديو وشاشات القياس أجهزة مراقبة  4

 .وتخزينها الخطرة المنتجات نقل ومراقبة  والبيئة، والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الكيميائية   والعمليات الهندسة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التكرير 1 الجماعي العمل 1

 التحكم تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تشغيل(  النفط  خزانات 3 الذاتي التطوير 3

 البترول  كيمياء 4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المعدني   اإلنتاج عمليات مراقبو 3135 الوحدات  مجموعة

 المعادن  إنتاج  عملية  مراقب 313501 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المعادن، وصقل وعالج وصهر وفصل وتصفية  طحن آالت  وتشغيل المعادن، إنتاج  على اإلشراف

 اآلالت  هذه ومراقبة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  تقارير وإعداد المعدات، توافر وضمان المشغلين على المهام  وتوزيع وتنسيقها، المعدنية  المواد إنتاج عمليات مواعيد جدولة 

 اإلنتاج  نوبات وسجالت

 ومزجها ومعالجتها وخلطها ووزنها الخام  المواد وقياس لإلنتاج، اآلالت تجهيز 2

 المحوسبة  أو  اإللكترونية  التحكم لوحات تشغيل 3

 المعادن معالجة  عملية  من المختلفة  الجوانب وضبط  الحاسوب، ومطبوعات الفيديو وشاشات القياس أجهزة قبة مرا 4

 الميكانيكيين أو  الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  الوقائية، للصيانة  روتينية   فحص بعمليات القيام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المعادن(  اآلالت)صناعة  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المراقبة / اإلشراف 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمل(  )ورش المعادن أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 المعدنية الصفائح أعمال 4 المثابرة 4

 المعادن عمليات 5 التنظيم 5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المعدني   اإلنتاج عمليات مراقبو 3135 الوحدات  مجموعة

 معادن صهر فرن فني 313502 المهنة
 

 .وصيانتها ومراقبتها المعادن صهر أفران تشغيل في الفني الدعم تقديم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المنتج مطابقة  من والتحقق صبها، قبل المعادن وصقل لصهر  ومراقبتها والمصاهر األفران تشغيل في الفني الدعم تقديم

 .الفنية  للمواصفات

 .المشاكل حول التقارير  ورفع الحرارة  درجة  في التحكم 2

 .الحرارة ودرجة  الصهر  عملية  مراقبة  3

4 

  تقارير وإعداد  لمعدات،ا توافر وضمان المشغلين على المهام  وتوزيع وتنسيقها، المعادن صهر عمليات مواعيد جدولة 

 .اإلنتاج نوبات وسجالت

 

 .والبيئة والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المعادن صهر 1 الجماعي العمل 1

 الفرن 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الحرارية المعالجة  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المعدني   اإلنتاج عمليات مراقبو 3135 الوحدات  مجموعة

 المعادن درفلة  تحكم لوحة  تشغيل فني 313503 المهنة
 

 .وصيانتها ومراقبتها المعادن  درفلة  لوحات تشغيل في الفني الدعم تقديم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المنتج  مطابقة  من والتحقق وصيانتها، ومراقبتها المعادن لدرفلة  التحكم لوحات تشغيل في الفني الدعم تقديم

 .الفنية  للمواصفات

 .المعادن درفلة عملية  مراقبة  2

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها العمل  تقارير إعداد 3

4 

  تقارير وإعداد  المعدات، توافر وضمان المشغلين على المهام  وتوزيع وتنسيقها، المعادن درفلة  عمليات مواعيد جدولة 

 .اإلنتاج نوبات وسجالت

 

 .والبيئة والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآللي  التحكم أنظمة  1 الجماعي العمل 1

 الرباعية  الدرفلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المعادن(  اآلالت)صناعة  تشغيل 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 المعدني   اإلنتاج عمليات مراقبو 3135 الوحدات  مجموعة

 معادن  سبك وحدة  تشغيل فني 313504 المهنة
 

 .وصيانتها ومراقبتها المعادن سبك وحدات تشغيل في الفني الدعم تقديم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج  مطابقة  من والتحقق وصيانتها، ومراقبتها المعادن سبك وحدات تشغيل في الفني الدعم تقديم 1

 .المعادن  سبك عملية  مراقبة  2

 .وحفظها وتوثيقها وتقديمها العمل  تقارير إعداد 3

4 

  تقارير وإعداد  المعدات، توافر وضمان المشغلين على المهام  وتوزيع وتنسيقها، المعادن سبك عمليات مواعيد جدولة 

 .اإلنتاج نوبات وسجالت

 

 .والبيئة والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المعادن  واستخراج التعدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المعادن سبك 1 الجماعي العمل 1

 العمل(  )ورش المعادن أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المعادن(  اآلالت)صناعة  تشغيل 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين  غير العمليات ضبط  فنّيو 3139 الوحدات  مجموعة

 مركبات  حركة مراقب 313901 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 عن الناتجة  المسائل وتوضيح  بها المتعلقة  والمعلومات البيانات  كافة وتدوين المركبات  حركة  مراقبة 

 .المنظمة   واإلجراءات السياسات مع يتوافق بما العليا  اإلدارة من  الصادرة والتعليمات القرارات 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 هذه تحقيق  في تساهم التي  والمشروعات والبرامج الخطط   وتطبيق المركبات، حركة  لمراقبة  الرئيسية  األهداف تطوير

 .األهداف

2 
  قبل  من  بها االلتزام  مدى  ومراقبة  المحددة المسارات حسب المركبات  ومغادرة وصول مواعيد  جداول تنظيم في المشاركة 

 .السائقين

3 
  سائقي وأرقام  وأوزانها وحمولتها المحطات  مغادرة عند محتوياتها تدوينك بالمركبات المتعلقة  والعمليات األعمال مراقبة 

 .المتبعة واإلجراءات  السياسات بكافة االلتزام  مدى ومراقبة  ونهايته   العمل  مباشرتهم ووقت المركبات

4 
  وتوضيحها  إرسالها  على والعمل بها الخاص السجل في وتدوينها الصادرة والقرارات  واألوامر التعليمات كافة  تدوين

 .للسائقين

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 القطارات  سير تنظيم 1 الجماعي العمل 1

 الحديد( )سكك المسارات فحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 حديدية(  )سكك المسارات تحويل 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين  غير العمليات ضبط  فنّيو 3139 الوحدات  مجموعة

 آلي  تجميع خط  تشغيل فني 313902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  من  والتحقق ومراقبتها، للمنتج اآللي شبه أو اآللي التجميع خطوط تشغيل في الفني العم تقديم

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، للمنتج اآللي شبه  أو اآللي التجميع خطوط تشغيل  في الفني الدعم

 .الفنية 

 .ومراقبته  المواد مخزون ومناولة المطلوبة، المهام  كافة   بين  والتنقل اإلنتاج،  عملية  مباشرة 2

 .التصحيحية   اإلجراءات واتخاذ المشاكل وتحديد الوقائية، للصيانة  روتينية   فحص بعمليات القيام  3

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

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واألتمتة اإللكترونيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 القطع وتركيب تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اآللي  التحكم أنظمة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين  غير العمليات ضبط  فنّيو 3139 الوحدات  مجموعة

 حديدية  سكك محطة  ناظر 313903 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وصول وضمان التحويل،  وأوامر القطارات  مواعيد ومراجعة  الحديدية، السكك ساحات أنشطة  توجيه 

 .تأخير ودون آمنة  بطريقة  المحددة الوجهات  إلى والبضائع الركاب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 والفصل والوصل  المسارات،  بين التبديل  مثل األنشطة   ومباشرة وإرشادهم، الحديدية  السكك  ساحة  في العاملين توجيه 

 .والصادرة الواردة المرور  حركة وتوجيه  القطار، عربات بين

 .النقل لعربات والوجهات المسارات  معلومات وتأكيد والتفريغ، الشحن خدمات كاتبي من الواردة الزمنية  جداول مراجعة 2

 .المتوافرة المسارات لتحديد الباحة  في  الحركة  ومراقبة  الزمنية، الجداول بحسب وإزالتها العربات إضافة  ضمان 3

 .العمل  عن التعطل زمن تقليل يضمن بما المعدات تصليح أنشطة   وتنسيق الصيانة، أنشطة مباشرة 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحديدية  بالسكك الشحن 1 الجماعي العمل 1

 )حشود(  المسارات تحويل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الركاب(   مرور  )حركة  النقل  إدارة 3 الذاتي التطوير 3

 القطارات  سير تنظيم 4 المثابرة 4

 التدريب( )توفير الطويلة  القطارات  رحالت تنظيم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين  غير العمليات ضبط  فنّيو 3139 الوحدات  مجموعة

 قطارات  حركة مراقب 313904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 عن الناتجة  المسائل وتوضيح  بها المتعلقة  والمعلومات البيانات  كافة  وتدوين  القطارات  حركة  مراقبة 

 .المنظمة   واإلجراءات السياسات مع يتوافق بما العليا  اإلدارة من  الصادرة والتعليمات القرارات 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 هذه تحقيق في  تساهم التي والمشروعات والبرامج الخطط وتطبيق القطارات، حركة  لمراقبة  الرئيسية  األهداف تطوير

 .األهداف

2 
  قبل من بها االلتزام  مدى  ومراقبة  الحديدي الخط  طول على القطارات  ومغادرة وصول مواعيد  جداول تنظيم في المشاركة 

 .السائقين

3 
  مالحي  وأرقام  وأوزانها وحمولتها المحطات  مغادرة عند محتوياتها  كتدوين بالقطارات المتعلقة  والعمليات األعمال مراقبة 

 .المتبعة واإلجراءات  اتالسياس بكافة االلتزام  مدى ومراقبة  ونهايته   العمل  مباشرتهم ووقت القطارات

4 
  والعمل بها الخاص السجل  في وتدوينها القطارات  سير  مراقبي رئيس  من الصادرة والقرارات  واألوامر التعليمات كافة  تدوين

 .للسائقين وتوضيحها إرسالها على

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 القطارات  سير تنظيم 1 الجماعي العمل 1

 الحديد( )سكك المسارات فحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 حديدية(  )سكك المسارات تحويل 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين  غير العمليات ضبط  فنّيو 3139 الوحدات  مجموعة

 منتجات  جودة ضبط  فني 313905 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  التي  األضرار  أو المحتملة  الصحية  المخاطر لتحديد وتنفيذها المنتج  على التفتيش عمليات تخطيط 

 التوصيات ووضع الحوادث  في والتحقيق استخدامه، إساءة أو  المنتج  استخدام  من تحدث أن يمكن

 .العقوبات وتطبيق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .استخدامه  سوء أو المنتج  استخدام  بسبب تحدث أن ُيمكن التي الُمحتملة  اإلصابات  أو الصحية  المخاطر وتحديد المنتج فحص 1

 .ووضوحها دقتها ومراجعة  والتحذيرات التعليمات كتيبات  من والتحقق وملصقاتها، المنتجات توثيق فحص 2

3 
  واألثر  الجذرية  أسبابها وتحديد المنتج باستخدام المتعلقة  الحوادث  من وغيرها  واألمراض واإلصابات الحوادث في التحقيق

 .قبلالمست في  مماثلة  حوادث وقوع  لتجنب الالزمة  التدابير وتحديد عنها، الناتج

4 
  مواجهة  في العقوبات وتغليظ  الخطرة، للمنتجات الترخيص  وإلغاء الغرامات وفرض المبيعات  حظر مثل العقوبات تطبيق

 .الجسيمة  االنتهاكات

5 
  سوء أو  المنتج استخدام  عن  تنجم التي األضرار  أو األخطار  لمنع اإلنتاج في  إضافية  عمليات أو  للمنتج إضافية  بميزات التوصية 

 .امه استخد
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األغذية تصنيع ( 1) التعليمي المجال

 خشب( بالستيك، ورق، )زجاج، المواد ( 2) التعليمي المجال

 جلود(  أحذية، )مالبس، المنسوجات ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 عن( )المسؤولية  الجودة 1 الجماعي العمل 1

 الجودة تدقيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنتج  سالمة  من التحقق 3 الذاتي التطوير 3

 الجودة مراقبة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين  غير العمليات ضبط  فنّيو 3139 الوحدات  مجموعة

 ومواصفات  مقاييس مفتش 313906 المهنة
 

 .العقوبات وتطبيق التوصيات وضع المنتجات ومواصفات مقاييس  على التفتيش عمليات تخطيط  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .إنتاجها وجودة صالحيتها تاريخ  من والتأكد المنتجات على التفتيش 1

 .ووضوحها دقتها ومراجعة والتحذيرات التعليمات كتيبات من  والتأكد التفتيش 2

3 
  مواجهة  في العقوبات وتغليظ  الخطرة، للمنتجات الترخيص  وإلغاء الغرامات وفرض المبيعات  حظر مثل العقوبات تطبيق

 .الجسيمة  االنتهاكات

 .والمقاييس بالمواصفات والمتعلقة   المتخصصة  والتقارير الوثائق إعداد 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األغذية تصنيع ( 1) التعليمي المجال

 خشب( بالستيك، ورق، )زجاج، المواد ( 2) التعليمي المجال

 جلود(  أحذية، )مالبس، المنسوجات ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المنتج مواصفات 1 الجماعي العمل 1

 الفنية  المصطلحات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التفتيش 3 الذاتي التطوير 3

 القياس تقنية  4 المثابرة 4

 المنتج  سالمة  من التحقق 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 العمليات ضبط  فنّيو 313 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين  غير العمليات ضبط  فنّيو 3139 الوحدات  مجموعة

 فني  مستودع   أمين 313907 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الطلبات وصرف وتخزينها، ومواصفاتها كمياتها ومطابقة المستودع   إلى الواردة المواد استالم

 .الطلبية  وشحن وتجهيز  المختصة  الجهات  من الواردة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 حفظها يضمن وبما طبيعتها حسب وتخزينها ومواصفاتها كمياتها ومطابقة  المستودع  إلى ترد  التي المختلفة  المواد استالم

 .المنظمة  واإلجراءات السياسات مع يتوافق بما

2 
  واإلجراءات  السياسات مع  يتوافق بما وتأمينها العمل  سير لحسن الالزمة والمعدات واألجهزة والمستلزمات  األدوات تحديد

 .المنظمة 

 .المختصة   الشركات قبل  من الفنية  واألجهزة المعدات استالم مذكرات إعداد 3

4 
  إلى الغيار وقطع األجهزة وشحن تجهيز والعمل النظامية  المستندات بموجب المختصة   الجهات من الواردة الطلبات صرف

 .تطلبها التي  الرسمية  الجهات

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األغذية تصنيع ( 1) التعليمي المجال

 خشب( بالستيك، ورق، )زجاج، المواد ( 2) التعليمي المجال

 جلود(  أحذية، )مالبس، المنسوجات ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المخزون حفظ  1 الجماعي العمل 1

 المخازن جرد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخطرة المواد  مع والتعامل التخزين 3 الذاتي التطوير 3

 المواد مراقبة  4 المثابرة 4

 التفريغ التحميل/ 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الطبية(   )عدا الحياتية  العلوم  فنّيو 3141 الوحدات  مجموعة

 أحياء  فني 314101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وفحص للفحص وإعدادها وتجهيزها والتعليم، والبحث التشخيص ألغراض البيولوجية  العينات أخذ

 .المخبرية  لألجهزة الوقائية  الصيانة برامج تنفيذ ومتابعة العينات وحفظ  نتائجها وتوثيق العينات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتشريحها العينات  وأخذ الحياتية  العلوم  أخصائي  من المطلوبة  البيولوجية  العينة ونوع   طبيعة  اختيار  1

2 
  الرئيسة  واألجزاء األنسجة  لدراسة الالزمة  والمحاليل المختلف  الصباغ  واختيار  األعضاء أو األنسجة   من المختلفة   الشرائح تحضير

 .فيها

 .الفحص نتائج حسب  مخبريا  أو بالمالحظة  العينات فحص 3

4 
 لألجهزة الوقائية   الصيانة  برامج  تنفيذ ومتابعة  وتوثيقها خاصة  ومحاليل  عبوات في العينات وحفظ  الفحوصات نتائج توثيق

 .والمعدات

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األحياء  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األحياء  علم 1 الجماعي العمل 1

 المختبرات تحاليل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 واألدوات  اآلالت صيانة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الطبية(   )عدا الحياتية  العلوم  فنّيو 3141 الوحدات  مجموعة

 صيدالنية علوم  فني 314102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المرضى وإرشاد وصرفها، طبية  لوصفة  تحتاج ال التي واألدوية  الطبية  الوصفات أدوية  تجهيز

 .الصحية   الرعاية  أخصائيي من   غيره أو الصيدلي  وتوجيه  إشراف تحت والعمل استخدامها، لطريقة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  أو صيدلي إشراف  تحت وخلطها وقياسها المكونات وزن حساب طريق عن الطبية، الوصفات في مدون هو كما الدواء تحضير

 .آخر  صحية  رعاية  أخصائي

2 
  األدوية  استخدام  كيفية  حول المرضى  وإرشاد للمرضى، طبية  لوصفه  تحتاج ال التي واألدوية  الطبية  الوصفات  أدوية  صرف

 .الطبية  واألجهزة

 .الحاجة  حسب المخزون من المزيد لطلب المشتريات  إدارة مع والتنسيق واألجهزة،  األدوية  من  المخزون مراقبة  3

 .مريض  كل يتناولها التي األدوية  قوائم ذلك في بما عليها، والمحافظة  للمرضى سجالت إنشاء 4

5 
  بشكل بها الخاصة  الملصقات تحمل أدوية  توفير وضمان الصحية، والنظافة  والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  ياساتس اتباع 

 .وأمن  صحيح
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األحياء  ( 1) التعليمي المجال

 الحيوية  الكيمياء ( 2) التعليمي المجال

 الكيمياء ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 صيدلية  1 الجماعي العمل 1

 الصيدلة  علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصحية الرعاية  قضايا 3 الذاتي التطوير 3

 المرضى  إدارة 4 المثابرة 4

 العقاقير  علم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الطبية(   )عدا الحياتية  العلوم  فنّيو 3141 الوحدات  مجموعة

 نباتات  علوم  فني 314103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتجارب اختبارات  وإجراء النباتات، علم مجال في المشورة وتقديم والعلمي الفني الدعم تقديم

 .اإلنتاج لدعم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  النمو على المختلفة  اإلنتاج  طرق آثار  وتحديد الحيوانية،  األنسجة  أو  النباتية  الخاليا مثل  عينات نماذج على اختبارات   إجراء

 .الضارة الكائنات  من وغيرها الطفيليات وتحديد المنتجات، جودة واختبار  والعائد،

 .والنظافة  والحرارة الرطوبة  مثل والحيوانات، للنباتات البيئية  الظروف وتقييم ومسحها المزارع  تفتيش 2

3 
  والعائد، اإلنتاجية  لزيادة جديدة أساليب أو  إجراءات تنفيذ صوصبخ المشورة وتقديم الزراعة، مجال في الفني الدعم تقديم

 .تنفيذها في والمساعدة

4 
  أو  الزراعيين األخصائيين دعم أو الجودة، واختبار  الحية  الكائنات وتحديد العينات  لتحليل الالزمة  البحثية  المعدات  وصيانة  تشغيل

 .المزارعين

 . والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البرية والحياة الطبيعية  البيئة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النبات علم 1 الجماعي العمل 1

 )حديقة( النباتات زراعة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والنباتات  التربة  3 الذاتي التطوير 3

 النباتات  رعاية  4 المثابرة 4

 العينات جمع 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الطبية(   )عدا الحياتية  العلوم  فنّيو 3141 الوحدات  مجموعة

 حشرات  علوم  فني 314104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 وحفظها وفحصها الحشرات  وتصنيف  بجمع والقيام  الدقيقة  األحياء ألخصائي الفني الدعم تقديم

 .العمل أدوات  وتجهيز المناسبة   والظروف العبوات في

 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 .أجزائها  من المختلفة  العينات وأخذ وغيرها والطفيليات والديدان  العناكب مثل  الحشرات عينات جمع

 

 .الكيميائية  األصباغ  واستعمال بتشريحها العينات وتجهيز  فرز  2

 .النتائج وتوثيق وكتابة  المخبرية، باألجهزة المختلفة  جسمها وأجزاء الحشرات فحص 3

 .والحشرات العينات لحفظ  المناسبة   الظروف تهيئة  4

 .ومجاهر أفران  من  الحشرات مختبر أجهزة تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البرية والحياة الطبيعية  البيئة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحشرات علم 1 الجماعي العمل 1

 األحياء  علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العينات جمع 3 الذاتي التطوير 3

 الحشرات  مكافحة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الطبية(   )عدا الحياتية  العلوم  فنّيو 3141 الوحدات  مجموعة

 حيوانية علوم  فني 314105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتجارب اختبارات وإجراء  الحيوانات، علم مجال في المشورة وتقديم والعلمي الفني الدعم تقديم

 .اإلنتاج لدعم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والعائد النمو على المختلفة   اإلنتاج طرق آثار  وتحديد الحيوانية، العينات  نماذج على اختبارات   إجراء 1

 .الداخلية  أعضائها أو أنسجتها من المقاطع  أو الشرائح وإعداد  هياكلها وتنظيف  الحيوانات تشريح 2

 .المخبرية  وباألجهزة بالمالحظة  مخبريا العينات فحص 3

 .خاصة  ومحاليل عبوات في  العينات حفظ  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير قديموت إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البرية والحياة الطبيعية  البيئة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحيوان  علم 1 الجماعي العمل 1

 األحياء  علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العينات جمع 3 الذاتي التطوير 3

 الحيوانات تشريح 4 المثابرة 4

 الحيوان  على التجارب طرق 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الطبية(   )عدا الحياتية  العلوم  فنّيو 3141 الوحدات  مجموعة

 أغذية علوم  فني 314106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتجارب اختبارات  وإجراء األغذية، علم مجال في المشورة وتقديم والعلمي الفني الدعم تقديم

 .اإلنتاج لدعم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وضبطها األغذية  إنتاج خطوط معدات وتشغيل تركيب متابعة  1

 .مواصفاتها ومطابقة  الغذائية المنتجات  لتصنيع الالزمة  المواد ونسب وكميات أنواع  تحديد 2

 .الغذائي المنتج جودة وضبط   اليومي  اإلنتاج خطة تنفيذ متابعة  3

 .المخبرية  الفحوصات  نتائج متابعة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البرية والحياة الطبيعية  البيئة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التغذية  1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العينات جمع 3 الذاتي التطوير 3

 الغذائية النظم علم 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الزراعة فنّيو 3142 الوحدات  مجموعة

 زراعي  فني 314201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 لدعم وتجارب اختبارات وإجراء الزراعة، مجال في المشورة وتقديم والعلمي الفني الدعم تقديم

 اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  النمو على المختلفة  اإلنتاج  طرق آثار  وتحديد الحيوانية،  األنسجة  أو  النباتية  الخاليا مثل  عينات نماذج على اختبارات   إجراء

 الضارة  الكائنات  من وغيرها الطفيليات وتحديد المنتجات، جودة واختبار  والعائد،

 والنظافة والحرارة الرطوبة  مثل والحيوانات، للنباتات البيئية  الظروف وتقييم ومسحها المزارع  تفتيش 2

3 
  والعائد، اإلنتاجية  لزيادة جديدة أساليب أو  إجراءات تنفيذ بخصوص المشورة ديموتق الزراعة، مجال في الفني الدعم تقديم

 تنفيذها في والمساعدة

4 
  أو  الزراعيين األخصائيين دعم أو الجودة، واختبار  الحية  الكائنات وتحديد العينات  لتحليل الالزمة  البحثية  المعدات  وصيانة  تشغيل

 المزارعين 

 والبيئة والسالمة  صحة ال وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الحيواني  واإلنتاج المحاصيل إنتاج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية العلوم  1 الجماعي العمل 1

 الزراعية  اآلالت تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 بيطري(  )طب الزراعية  الحيوانات 3 الذاتي التطوير 3

 )زراعة(  االستنبات أعمال 4 المثابرة 4

 للمزارعين المساندة خدمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الزراعة فنّيو 3142 الوحدات  مجموعة

 مائية أحياء  زراعي فني 314202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 لدعم وتجارب اختبارات وإجراء المائية،  األحياء لمزارعي والمشورة والعلمي الفني الدعم تقديم

 .اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المياه عينات  أو األسماك أنسجة  مثل  عينات نماذج على اختبارات   إجراء 1

 .الضارة الكائنات  من وغيرها الطفيليات وتحديد المنتجات جودة واختبار  والعائد، النمو على المختلفة  اإلنتاج طرق آثار  تحديد 2

 .والنظافة  الماء حرارة درجة  مثل  لألسماك، البيئية  الظروف وتقييم ومسحها المائية  المزارع  تفتيش 3

4 
 اجية اإلنت لزيادة جديدة أساليب  أو إجراءات  تنفيذ بخصوص المشورة وتقديم المائية، المزارع  لمزارعي الفني الدعم تقديم

 .تنفيذها في والمساعدة والعائد،

5 
  المائية   األحياء أخصائيي دعم أو الجودة، واختبار  الحية  الكائنات وتحديد العينات  لتحليل الالزمة  البحثية  المعدات  وصيانة  تشغيل

 .المربين أو
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األسماك  مزارع  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السمكية األحياء علم 1 الجماعي العمل 1

 البحرية   األعشاب تربية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السمكية الثروة اقتصاديات 3 الذاتي التطوير 3

 المحار تربية  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الزراعة فنّيو 3142 الوحدات  مجموعة

 ري  فني 314203 المهنة
 

 جديدة نظم تصميم في والمساعدة وصيانتها، ومعايرتها الري نظم تركيب المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 واالرتفاع  الرطوبة  مثل  البيئية، والظروف الزراعية   المتطلبات إلى استنادا   وتركيبها ومكوناتها،  الري نظم اختيار  1

 السليم  االستخدام  بخصوص للمزارعين المشورة وتقديم النظم ومراقبة  ، للمياه استهالك أفضل لتحقيق الري نظم معايرة 2

 وتصليحها  المعيبة  المكونات  واستكشاف الوقائية، الصيانة   وأداء وتصليحها الري نظم صيانة  3

 الحالية   الري نظم على المنهجيات أحدث وتطبيق  ،محسنة  أو جديدة ري نظم تصميم في المساعدة 4

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الحيواني  واإلنتاج المحاصيل إنتاج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األنابيب خطوط إنشاء 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية األدوات استخدام 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزراعة علم 3 الذاتي التطوير 3

 للمزارعين المساندة خدمات 4 المثابرة 4

 الحيوانات تغذية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الزراعة فنّيو 3142 الوحدات  مجموعة

 ماشية تربية فني 314204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتجارب اختبارات وإجراء األخرى، والحيوانات الماشية  لمربي والمشورة والعلمي الفني الدعم تقديم

 اإلنتاج لدعم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 والعائد، النمو على  المختلفة  اإلنتاج  طرق آثار  وتحديد التغذية   عينات أو  الحيوانية  األنسجة  مثل  عينات نماذج على اختبارات   إجراء

 الضارة  الكائنات من وغيرها الطفيليات وتحديد المنتجات جودة واختبار 

 والنظافة الحرارة درجة  مثل  الماشية،  لتربية  البيئية  الظروف وتقييم ومسحها الماشية   مزارع  تفتيش 2

3 
  والعائد، اإلنتاجية  لزيادة جديدة أساليب  أو تإجراءا   تنفيذ بخصوص المشورة وتقديم الماشية، لمربي الفني الدعم تقديم

 تنفيذها في والمساعدة

4 
  الماشية   تربية  أخصائيي دعم أو الجودة، واختبار  الحية  الكائنات وتحديد العينات  لتحليل الالزمة  البحثية  المعدات  وصيانة  تشغيل

 مربيها  أو

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الحيواني  واإلنتاج المحاصيل إنتاج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعة علم 1 الجماعي العمل 1

 الماشية تربية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 3 الذاتي التطوير 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 المثابرة 4

 الحيوانات تغذية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الزراعة فنّيو 3142 الوحدات  مجموعة

 دواجن  تربية فني 314205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتجارب  اختبارات وإجراء األخرى، والطيور  الدواجن لمربي والعلمي الفني والدعم المشورة تقديم

 اإلنتاج لدعم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  والعائد، النمو على المختلفة   اإلنتاج طرق آثار  وتحديد البيض، أو  الحيوانية  األنسجة  مثل  عينات نماذج على اختبارات   إجراء

 الضارة  الكائنات من وغيرها الطفيليات وتحديد المنتجات جودة واختبار 

 والنظافة الحرارة درجة  مثل  الدواجن،  لتربية  البيئية  الظروف وتقييم ومسحها الدواجن  مزارع  تفتيش 2

3 
  والعائد، اإلنتاجية  لزيادة جديدة أساليب  أو إجراءات  تنفيذ بخصوص المشورة وتقديم الدواجن، لمربي الفني الدعم تقديم

 تنفيذها في والمساعدة

4 
  الدواجن  تربية  أخصائيي دعم أو الجودة، واختبار  الحية  الكائنات وتحديد العينات  ليللتح الالزمة  البحثية  المعدات  وصيانة  تشغيل

 مربيها  أو

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الحيواني  واإلنتاج المحاصيل إنتاج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعة علم 1 الجماعي العمل 1

 الدواجن  تربية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المزرعة حيوانات رعاية  3 الذاتي التطوير 3

 الكتاكيت  جنس تحديد 4 المثابرة 4

 الحيوانات تغذية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الزراعة فنّيو 3142 الوحدات  مجموعة

 آفات   مكافحة  فني 314206 المهنة
 

 .فيها المرغوب غير الكائنات من غيرها أو  البرية   النباتات أو الصغيرة الحيوانات  أو الضارة الحشرات  إزالة  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والتكاليف  المتطلبات وتقدير العالج، نوع  وتحديد إزالتها، المطلوب اآلفات وتحديد المصابة، النباتات أو المناطق تفتيش 1

 .الرش عملية  تعترض التي العراقيل وإزالة  المستخدمة، والمواد المعالجة   منطقة  تحضير 2

 .اآلفات  معالجة الحتياجات وفقا   الكيميائية  المواد وخلط  بالتبخير، التعقيم لعملية  والتحضير التحذيرات نشر 3

 .األمر لزم  إذا  اإلجراءات  وتكرار  النتائج  من والتحقق رشها،  أو السامة، ازات الغ أو الكيميائية  المحاليل وضع 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الحيواني  واإلنتاج المحاصيل إنتاج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحشرات  مكافحة  1 الجماعي العمل 1

 الحشرية المبيدات رش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 النباتات حماية  3 الذاتي التطوير 3

 واآلفات  الحشرات  مكافحة  طرق 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الزراعة فنّيو 3142 الوحدات  مجموعة

 نافعة حشرات تربية  زراعي فني 314207 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إنتاج  وتقيم اآلفات مكافحة  برامج  وتنفيذ وحمايتها والنحل القز دودة مثل النافعة  الحشرات   تربية 

 .الزراعية  المحاصيل على وأثرها النافعة  الحشرات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مواصفاتها وتحديد التغذية،  وأوعية  والمصائد والفّرازات النحل خاليا مثل  العمل وتجهيزات مواد قوائم إعداد 1

 .النحل  مراعي مثل النافعة  للحشرات المناسبة  التربية  موقع اختيار  2

 .القز دودة تربية  غرفة  وتعقيم تجهيز 3

 .النافعة  الحشرات وإنتاج وإكثار  تربية  عمليات تنفيذ متابعة  4

 .النافعة  للحشرات اآلفات ومكافحة  الوقاية   برامج تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الحيواني  واإلنتاج المحاصيل إنتاج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحشرات علم 1 الجماعي العمل 1

 النحل  تربية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمزارعين المساندة خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 الحيوانات تغذية  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الزراعة فنّيو 3142 الوحدات  مجموعة

 زراعي   إرشاد فني 314208 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اإلرشادية  البرامج  وتنفيذ المزاعين، وأولويات احتياجات وتحديد الميدانية،  الزراعية  المسوح  إجراء

 .اإلرشادية  البربامج مستلزمات وقوائم اإلرشادية   الوسائل وإعداد للمزارعين
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 احتياجات وتحديد وتفريغها االستبانات  تعبئة  طريق عن  المزارعين تواجه  التي المشكالت وتحديد لحصر الميدانية   الزيارات  إجراء

 .المزارعين وأولويات

2 
  وإرشاد للمزارعين الخاصة   اإلرشادية  النشرات وتوزيع  عملية، ومشاهدات  ومحاضرات دورات من  الزراعي اإلرشاد  برامج تنفيذ

 .والتسميد والري  المنتج حصاد وطرق بالمحاصيل العناية   وطرق الزراعة  في الحديثة  التقنيات بشأن المزارعين

 .السنة مدار  على  األسواق  وأسعار  المنتجة  والكميات والمداخيل المصاريف  جميع تدوين  طرق إلى المزارعين   إرشاد 3

 .الزراعي  اإلرشاد برامج فاعلية  وتقييم أثر  قياس متابعة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الحيواني  واإلنتاج المحاصيل إنتاج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية اآلالت 1 الجماعي العمل 1

 االستزراع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الِفالحة  3 الذاتي التطوير 3

 الحصاد 4 المثابرة 4

 الفاكهة قطف  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الغابات فنّيو 3143 الوحدات  مجموعة

 غابات  فني 314301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  أنشطة  وقيادة تحسينها، أو األخرى،  الطبيعية  والمناطق والمتنزهات الغابات جودة على المحافظة 

 وتثقيف  عليها، والحفاظ الغابات  مجال  في العاملين وتدريب وحمايتها، األراضي على المحافظة 

 .العامة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  على والمحافظة   الغابات وتنظيف  عليها، والسيطرة الحرائق  عن الكشف  ذلك في بما  الغابات، حماية  أنشطة  تنفيذ قيادة

 .األشجار 

2 
  وبذر  المواقع وإعداد الغابات  لتربية  التشغيلية  العمليات ذلك في بما وتجديدها، الغابات )تحريج( تشجير إعادة أنشطة  تنفيذ

 .وتحسينها األشجار  غرس برامج أو البذور 

3 
  الغابات مجال  في العاملين وتدريب عليها، والمحافظة  الغابات  لحماية  وتثقيفهم للعامة  بالغابات المتعلقة  المعلومات توفير

 .االستجمام  مرافق أو الغابات على الحفاظ أو الشتالت، غرس لمث  أنشطة  على عليها والحفاظ

 .األضرار   وقوع  ومنع الطبيعية  الموارد لحماية  الغابات  في بدوريات والقيام  البيئة، حماية  لوائح إنفاذ 4

 .وتنفيذها الوقائية   أو التصحيحية  التدابير ووضع المشاكل، وتحديد  الداخلي، التدقيق  عمليات أداء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الغابات علم ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الغابات  زراعة  1 الجماعي العمل 1

 الغابات   خدمة  آالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الغابات على الحفاظ 3 الذاتي التطوير 3

 الغابات   إرشاد 4 المثابرة 4

 الطبيعة على الحفاظ 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الغابات فنّيو 3143 الوحدات  مجموعة

 مراعي  فني 314302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  النباتات وبذور  أشتال وزراعة  المراعي،  زراعة   اراضي تحضير خطط   وتنفيذ العمل تقارير وتقديم إعداد

 .الرعي عمليات وتنظيم  خدمتها، ومتابعة  الرعوية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المراعي  لزراعة وتجهيزها وتهيئتها المراعي  زراعة   أراضي اختيار  1

 .زراعتها  إجراءات  والمواصفات،ومتاعة  النوع   بحسب المراعي وبذور أشتال اختيار  2

 .البيئية   المعايير مع يتوافق بما اآلفات ومكافحة  والتسريب الري  وإجراءات برامج  تنفيذ متابعة  3

 .الجائر  الرعي وتفادي الرعي  وإجراءات مواعيد تنظيم 4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الغابات علم ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المراعي  زراعة  1 الجماعي العمل 1

 الخضراء  المساحات صيانة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 بالمروج العناية  3 الذاتي التطوير 3

 الطلق  الهواء  في الزراعة 4 المثابرة 4

 الجرارات  قيادة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 االختصاصين  المساعدين من بهم يرتبط ومن الحياتية  العلوم  فنّيو 314 الثانوية  المجموعة

 الغابات فنّيو 3143 الوحدات  مجموعة

 محمية زراعة فني 314303 المهنة
 

 .اإلنتاج لدعم وتجارب اختبارات وإجراء المحميات لمزارعي والمشورة والعلمي الفني الدعم تقديم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 والعائد، النمو على  المختلفة   اإلنتاج طرق آثار  وتحديد التربة، عينات أو  النباتية  الخاليا مثل  عينات نماذج على اختبارات   إجراء

 .الضارة الكائنات من وغيرها الطفيليات وتحديد المنتجات جودة واختبار 

 .والتربة  الحرارة ودرجات الرطوبة  ظروف مثل للنباتات، البيئية الظروف وتقييم  ومسحها الزراعية المحميات تفتيش 2

3 
 اإلنتاجية  لزيادة جديدة أساليب أو إجراءات تنفيذ بخصوص المشورة وتقديم الزراعية  محمياتال لمزارعي الفني الدعم تقديم

 .تنفيذها في والمساعدة والعائد،

4 
 المحميات أخصائيي دعم أو الجودة، واختبار  الحية  الكائنات وتحديد العينات  لتحليل الالزمة  البحثية  المعدات  وصيانة  تشغيل

 .مزارعيها  أو الزراعية

 . والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الغابات علم ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االستزراع 1 الجماعي العمل 1

 النباتات  مشتل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 النباتات  بيئة  علم 3 الذاتي التطوير 3

 النباتات  رعاية  4 المثابرة 4

 النباتات  تربية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 السفن مهندسو 3151 الوحدات  مجموعة

 سفن  هندسة فني 315101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إجراءات  تنفيذ ومتابعة  معالجتها، ومتابعة الفنية  األعطال وتشخيص السفينة،  تشغيل إجراءات تنفيذ

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الوقائية  الصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المحركات غرفة   في والتحذير البيان  أنظمة  ومراقبة   الصانعة، الشركة  دليل بحسب السفن محركات  تشغيل إجراءات تنفيذ 1

 .األعطال وإصالح  وتوفيرها، الغيار  قطع وتحديد التوجيه  ونظام   الحركة  نقل وأجهزة للمحرك الفنية األعطال وتشخيص فحص 2

 .والصيانة اإلصالح عمليات دقة  لضمان اإلصالح بعد  التوجيه  ونظام  الحركة  نقل وأجهزة المحرك حال فحص 3

4 
  والتحذير البيان وأنظمة  التوجيه   ونظام  الحركة  نقل وأجهزة السفينة  لمحركات الوقائية  الصيانة  وإجراءات برنامج تنفيذ متابعة 

 .المسؤول المهندس  أو الصانعة  الشركة  تعليمات بحسب كاتالمحر غرفة في

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السفن  تصليح 1 الجماعي العمل 1

 السفن تقنيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 سفن  هندسة  3 الذاتي التطوير 3

 السفن  محركات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 السفن مهندسو 3151 الوحدات  مجموعة

 سفن  سالمة  فني 315102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وإعداد  السفن، بسالمة المتعلقة   الدولية  الممارسات وتحليل  ودراسة  العمل تقارير وتقديم إعداد

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد السفينة  وطاقم الربان مع بالتنسيق تنفيذها ومتابعة السالمة   برامج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للتطبيق منها المناسب  واختيار  السفن بسالمة  المتعلقة الدولية   الممارسات دراسة  1

 .والتطبيق  لاللتزام  السفينة  طاقم  وتدريب وتهيئة  السفن،  سالمة  وبرنامج وقواعد وإجراءات أسس إعداد 2

 .توفيرها ومتابعة  السفن  سالمة   ومستلزمات متطلبات  قوائم إعداد 3

 .نتائجه  وتقييم  السفن  سالمة  برنامج تنفيذ متابعة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السالمة تعليمات 1 الجماعي العمل 1

 السالمة تدقيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السفن  مسح 3 الذاتي التطوير 3

 السفن  سجالت 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 والماّلحون  السفن متن مسؤولو 3152 الوحدات  مجموعة

 السفن  حركة مرشد 315201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وكفاءة السفن  سالمة  لضمان البحري المرور   حركة  ومراقبة  الموانئ،  في السفن حركة  توجيه 

 الميناء  في العمليات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المرور خدمات  وتقديم الحركة، وتوجيه  الميناء، في تواجدها أثناء السفن مع التواصل 1

 المرور حركة  إلدارة التحكم  مركز  في والنظم المعدات تشغيل 2

 التنظيمية والهيئات السلطات  مع والتواصل والمشغلين، والطيارين الربابنة   مثل  اآلخرين والمستخدمين العمالء  مع التواصل 3

 السفن لجميع المالحية  المرور   حركة  سالمة  وضمان  البحرية  السالمة  بتعليمات لتزام اإل 4

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النقل  قوارب قيادة 1 الجماعي العمل 1

 المرافئ  إدارة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البحري  القانون 3 الذاتي التطوير 3

 السفينة   إدارة 4 المثابرة 4

 السفن( )مالحة  البحري اإلرشاد أعمال 5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 والماّلحون  السفن متن مسؤولو 3152 الوحدات  مجموعة

 بحري  مالح 315202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 ربان  واعالم  المقرر  المسار  عن االنحراف وضبط  البحر، في للسفينة  الجغرافي الموقع تحديد

 .الرحلة مسار  في والمناخية  البحرية  الظروف  عن السفينة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .البحرية   المالحة  في المعتمدة المالحية  والجداول والخرائط  األجهزة استخدام 1

 .الرحلة  أثناء  وفي  قبل الطقس وحالة  البحرية  المعلومات وأخذ بالالسلكي والتوجيه  المراقبة  مراكز مع التنسيق 2

 .البحرية  المالحة  وسائل  باستخدام  البحر في السفينة  موقع وتحديد الرحلة بيانات دراسة  3

 .البحرية  االحوال  تغير عن  الناتج للرحلة  المحدد المسار  عن االنحراف ضبط  4

 .الرحلة  مسار  بيانات تسجيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السفن( )مالحة  البحري اإلرشاد أعمال 1 الجماعي العمل 1

 الصناعية  األقمار   باستخدام  المالحة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المسارات  فحص 3 الذاتي التطوير 3

 السفن في  الالسلكي البث تشغيل 4 المثابرة 4

 الجغرافية المعلومات نظم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 والماّلحون  السفن متن مسؤولو 3152 الوحدات  مجموعة

 سفينة ربان 315203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  السفينة   ومواقع اليومية   األنشطة  سجالت وإعداد للسفن، البحرية  الرحالت وتنفيذ تخطيط 

  المحلية  القوانين  مع السفينة  وتوجهات أعمال ومواءمة  والبحرية، الجوية  والظروف وتحركاتها

  مع  والتنسيق البحرية، الرحلة  جودة لتحسين الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير والدولية،

 .البحرية  الرحلة  جودة لتحسين العمل فريق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  السياسات مع يتوافق بما بها والتقيد االلتزام  وضمان البحرية  السالمة  خطط  ووضع للسفن البحرية  الرحالت وتنفيذ تخطيط 

 .للرحلة المنظمة  واإلجراءات

2 
 وفقا وحفظها  والبحرية، الجوية  والظروف وتحركاتها السفينة  ومواقع الموظفين، كتقارير اليومية   األنشطة   سجالت إعداد

 .المعتمدة واإلجراءات للسياسات

 .القوانين هذه يخالف  مما وخلوها  والدولية  المحلية  القوانين  مع السفينة  وتوجهات أعمال مواءمة  ضمان 3

4 
 وضمان البحرية  للرحلة  ممكنة  جودة أعلى على للحصول الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد جميع توافر وضمان وتحديد تقدير

 .لها األمثل االستخدام

 .البحرية  للرحلة  ممكنة  جودة أعلى  على الحصول بهدف والمالحين كالطاقم العمل فريق مع  والتنسيق والتواصل التعاون 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 بحري قبطان 1 الجماعي العمل 1

 السفينة   إدارة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصناعية  األقمار   باستخدام  المالحة  3 الذاتي التطوير 3

 البحري  الشحن 4 المثابرة 4

 السفن  سجالت 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 والماّلحون  السفن متن مسؤولو 3152 الوحدات  مجموعة

 مراكب  قاطرة ربان 315204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
ال، اآلمن التشغيل وضمان البحرية، والمراكب القاطرة قيادة   الركاب مسؤولية  وتحمل والفعَّ

 .واللوائح للقوانين االمتثال وضمان والحمولة، والطاقم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واللوائح القوانين  واتباع  سرعتهم، وتحديد مسارهم وتوجيه  والمراكب، القاطرة قيادة 1

2 
  وجداول القمرات وتخصيص  األهداف، مقابل وسلوكهم أدائهم ومراقبة  عليهم، واإلشراف وتدريبهم الطاقم  أفراد اختيار 

 .لذلك تبعا   العمل

3 
  اإلجراءات واتخاذ المشاكل وتحديد المرئية،  اراتاإلش  وأجهزة النجاة ومعدات البضائع مناولة  معدات مثل المعدات فحص

 .التصحيحية 

 .العمل  عن التعطل زمن تقليل يضمن بما المعدات تصليح أنشطة   وتنسيق الصيانة، أنشطة مباشرة 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 مزدوج(  )قارب قطمران 1 الجماعي العمل 1

 السحب  زورق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السفن( )مالحة  البحري اإلرشاد أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 الجغرافية المعلومات نظم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 والماّلحون  السفن متن مسؤولو 3152 الوحدات  مجموعة

 ناقلة ربان 315205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الطاقم وأمن سالمة على  للحفاظ وإجراءات خطط  أي وتنفيذ معينة  بضاعة لنقل الناقلة  قيادة

 .واللوائح  للقوانين االمتثال وضمان والناقلة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واللوائح القوانين واتباع  سرعتها، وتحديد وتوجيها الناقلة، قيادة 1

 .عليهم واإلشراف وتدريبهم الطاقم  أفراد اختيار  2

3 
  اإلجراءات واتخاذ المشاكل وتحديد المرئية،  اإلشارات  وأجهزة النجاة ومعدات البضائع مناولة  معدات مثل المعدات فحص

 .التصحيحية 

 .العمل  عن التعطل زمن تقليل يضمن بما المعدات تصليح أنشطة   وتنسيق الصيانة، أنشطة مباشرة 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النقل  قوارب قيادة 1 الجماعي العمل 1

 البحري  القانون 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البحري  الشحن 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 الجغرافية المعلومات نظم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 والماّلحون  السفن متن مسؤولو 3152 الوحدات  مجموعة

 عبارة ربان 315206 المهنة
 

 .واللوائح للقوانين االمتثال وضمان  العبارة في  اإلنقاذ ومعدات التجهيزات  وتحديد العبارة قيادة المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واللوائح القوانين واتباع  سرعتها، وتحديد وتوجيها العبارة، قيادة 1

 .عليهم واإلشراف وتدريبهم الطاقم  أفراد اختيار  2

 .العمل  عن التعطل زمن تقليل يضمن بما المعدات تصليح أنشطة   وتنسيق الصيانة، أنشطة مباشرة 3

 .العبارة في الموجودة اإلنقاذ ومعدات التجهيزات تحديد 4

 .والعبارة األشخاص أمن على للحفاظ وإجراءات خطط  أي تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الركاب  سفن 1 الجماعي العمل 1

 بحري قبطان 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السفينة   إدارة 3 الذاتي التطوير 3

 البحري  القانون 4 المثابرة 4

 الجغرافية المعلومات نظم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 والماّلحون  السفن متن مسؤولو 3152 الوحدات  مجموعة

 موانئ  مراقب 315207 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  على  الرسو موقع في  السفينة  تثبيت وإجراءات عمليات ومتابعة العمل تقارير وتقديم إعداد

  مع والتنسيق اإلنتاجية  وزيادة العمليات كفاءة وتحسين السفينة  حموالت تنزيل ومتابعة  الرصيف 

 .التخزين لمستودعات والمشورة الدعم وتوفير والشحنات، الحاويات  لنقل النقل شركات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وحلها اليومية  المشكالت ومتابعة  الرصيف، على الرسو موقع في  وتثبيتها السفينة  ربط   وإجراءات عمليات متابعة  1

 .اإلنتاجية وزيادة العمليات كفاءة لتحسين والتحميل الحمولة  تنزيل عمليات مسار   وتحسين دراسة  2

 .وقت أقرب في  مغادرتها وضمان السفينة  تأخير عدم  لضمان التنزيل عمليات وتسريع السفينة  من الحموالت تنزيل  متابعة  3

 .التخزين لمستودعات والمشورة  لدعما وتقديم والحاويات، الشحنات  لنقل النقل شركات مع التنسيق 4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الميناء  رصيف  أعمال 1 الجماعي العمل 1

 اإلشارات  معالجة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السفن  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الشحن مكتب 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 والماّلحون  السفن متن مسؤولو 3152 الوحدات  مجموعة

 بحري  مراقب 315208 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  للميناء التوجه  في السفن ربابنة   ومساعدة الميناء، وإلى من والخارجة الداخلة السفن حركة  تنظيم

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الطوارىء لحاالت الراديو على االستماع   ومتابعة  والرسوم 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 . البحري الرادار شاشة  مراقبة  طريق عن الميناء وإلى من  والخارجة  والداخلة الراسية  السفن حركة  ومراقبة  متابعة  1

 . السفن ومواصفات اإلبحار وسرعة سيرها واتجاه البحر  في  السفن مواقع تحديد 2

3 
  الرصيف  ورقم الالزمة  القاطرات وعدد المرشد صعود ووقت الدخول  ووقت االنتظار  موقع تحديد في السفينة  ربان مساعدة

 .الرسو موقع وتحديد الربط  وعمال لتجهيز ا قاطرات وإبالغ الرسو وقت عن  المرشد وإبالغ  الرسو، وموقع

4 
  حاالت في والرد  الرحلة،  مسار  في السائدة والبحرية  الجوية  بالحالة  الربان وتزويد الراديو، جهاز  على االستماع   متابعة 

 .اإلغاثة   فرق عمل وتنظيم  االستغاثة،

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المسارات  فحص 1 الجماعي العمل 1

 اإلشارات  نظام  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المسارات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 المساعدين االختصاصيين من بهم يرتبط  ومن الطيارون 3153 الوحدات  مجموعة

 جوي مالح 315301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  عن الطيار   وإعالم  المقرر  المسار  عن االنحراف وضبط  الجو، في للطائرة الجغرافي الموقع تحديد

 .الرحلة مسار   في والمناخية  الجوية  الظروف
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الجوية   المالحة  في المعتمدة المالحية  والجداول والخرائط  األجهزة استخدام 1

 .الرحلة  وأثناء قبل الطقس وحالة  الجوية  المعلومات وأخذ بالالسلكي والتوجيه  المراقبة  ومراكز أبراج مع التنسيق 2

 الجوية  المالحة  وسائل باستخدام  الجو في الطائرة موقع وتحديد الرحلة بيانات دراسة  3

 .الجوية  األحوال  تغير عن  الناتج للرحلة  المحدد المسار  عن االنحراف ضبط  4

 .الرحلة  مسار  بيانات تسجيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصناعية  األقمار   باستخدام  المالحة  1 الجماعي العمل 1

 )تخطيط(  الدولي المرور  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المسارات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 التدريب( )توفير المالحة  4 المثابرة 4

 الجغرافية المعلومات نظم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 المساعدين االختصاصيين من بهم يرتبط  ومن الطيارون 3153 الوحدات  مجموعة

 طيران  مدرب 315302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  النظرية  التدريبية   الدورات وإدارة الطيران،  وكيفية  ولوائحه  الطائرات تشغيل قواعد الطالب تدريس

  حاالت مع  والتعامل التشغيل  وإجراءات  الطائرات نظم مثل  نظرية  دروس وتقديم للطالب، والعملية 

 .المالحظات وتقديم للطالب، الطيران اختبارات وإدارة الطوارئ،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 للطالب  والعملية  النظرية  التدريبية   الدورات وإدارة الطيران،  وكيفية  ولوائحه  الطائرات تشغيل قواعد الطالب تدريس 1

 الطيران  لتعليم والعملية  النظرية  الدراسية المواد وضع 2

 مستقل  بشكل الطائرات  قيادة أثناء  ومراقبتهم للطالب، العملية  الدروس تقديم 3

 الطوارئ  حاالت مع والتعامل التشغيل  وإجراءات الطائرات نظم مثل   نظرية  دروس تقديم 4

 المالحظات  وتقديم للطالب، الطيران اختبارات   إدارة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )قيادة( الطيران 1 الجماعي العمل 1

 )تعليم( الطيران 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطيران  واجبات 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 الجغرافية المعلومات نظم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 المساعدين االختصاصيين من بهم يرتبط  ومن الطيارون 3153 الوحدات  مجموعة

 هليكوبتر طيار  315303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 الطائرة وتوجيه  وقيادة األرض، على الهليكوبتر وتجهيز وتفقد الطيران،  وخطة الرحلة  بيانات تدقيق

 طاقم نشاطات وإدارة وتنسيق الركاب، وراحة  سالمة على المحافظة   إجراءات وتنفيذ األفراد  لنقل

 .للرحلة  ممكنة  جودة أعلى لتحقيق الطائرة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وارتفاعها  الرحلة  مسار وتدقيق للرحلة، الوقود وكمية  الحمولة  من والتحقق ومخططها الرحلة بيانات دراسة  1

2 
  ضمن أنها من للتأكد الطائرة داخل  التحكم معايير  الداخل،وقراءة من المعيارية  التفقد قائمة  بحسب الطائرة أجهزة جاهزية  تفقد

 .الطائرة أجهزة  قراءات  مع الرحلة  بيانات  ومطابقة  للطيران، المالئمة  الحدود

 .أدائها  وضبط  الهليكوبترومراقبتها  محركات تشغيل 3

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  ووفقا   المرادة للوجهة  قاوف الهيليكوبتر وتوجيه  قيادة 4

 .وراحتهم المسافرين سالمة على للمحافظة  الطائرة طاقم نشاطات تنسيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العمودية  المروحيات قيادة 1 الجماعي العمل 1

 الجوي القانون 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصناعية  األقمار   باستخدام  المالحة  3 الذاتي التطوير 3

 )تخطيط(  الدولي المرور  4 المثابرة 4

 الجغرافية المعلومات نظم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 المساعدين االختصاصيين من بهم يرتبط  ومن الطيارون 3153 الوحدات  مجموعة

 ثابت جناح طيار  315304 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  لنقل الطائرة وتوجيه  وقيادة األرض، على الطائرة وتجهيز وتفقد الطيران،  وخطة الرحلة  بيانات تدقيق

  وإدارة وتنسيق الركاب، وراحة سالمة  على المحافظة  إجراءات وتطوير الجوي والشحن األفراد 

 .الركاب رضى وضمان للرحلة  ممكنة  جودة أعلى لتحقيق الطائرة طاقم نشاطات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  أوراق  وتوقيع وارتفاعها، الرحلة  مسار وتدقيق للرحلة، الوقود وكمية  الحمولة  من والتحقق ومخططها الرحلة بيانات دراسة 

 .الطائرة حاسوب في وتخزينها الرحلة  بيانات وإدخال وإقرارها، الرحلة 

2 
  ضمن أنها من للتأكد الطائرة داخل  التحكم معايير  الداخل،وقراءة من المعيارية  التفقد قائمة  بحسب الطائرة أجهزة جاهزية  تفقد

 .الخارج  من الطائرة وتفقد الطائرة، أجهزة  قراءات  مع الرحلة  بيانات  ومطابقة  للطيران، المالئمة  الحدود

 .أدائها وضبط   تهاومراقب الطائرة  محركات تشغيل 3

4 

  الجو في الطائرة وقيادة   المراقبة   برج من الهبوط  أو اإلقالع   تصريح وأخذ والهبوط اإلقالع  مدرجات عبر الطائرة وتوجيه  قيادة

  الرحلة، وبيانات معلومات وتسجيل الدولي  والطيران النقل  وانظمة  قواعد وتطبيق الجوي المالح  مع بالتنسيق بادائها والتحكم

 .الطائرة لوقوف المخصص المكان إلى الطائرة وقيادة الهبوط  إجراءات واتخاذ

 .وراحتهم المسافرين سالمة على للمحافظة  الطائرة طاقم نشاطات تنسيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )قيادة( الطيران 1 الجماعي العمل 1

 ( 1500 من )أكثر  الطيران ساعات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصناعية  األقمار   باستخدام  المالحة  3 الذاتي التطوير 3

 الطيران  واجبات 4 المثابرة 4

 الجغرافية المعلومات نظم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 المساعدين االختصاصيين من بهم يرتبط  ومن الطيارون 3153 الوحدات  مجموعة

 طيار  مساعد 315305 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 يضمن بما المختلقة  واختصاصاته  مهامه  أداء وفي الرحلة   إدارة في  للطيار  الالزمة  المساعدة تقديم

 .المنظمة   واإلجراءات  السياسات مع يتوافق بما للرحلة  ممكنة  جودة أعلى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المهام  بتنفيذ والقيام  واختصاصاته، مهامه  أداء وفي الرحلة   إدارة في  ومساعدته  للطيار  الفنية  والمشورة المساعدة تقديم

 .إليه  يفوضها التي المختلفة 

2 
 خالل عليها المنصوص واألمان والسالمة  الطيران أنظمة  جميع تطبيق  من والتأكد والطاقم، الرحلة  إدارة  في الطيار  مساعدة

 .حلة الر

 .والهبوط لإلقالع  المطلوبة  المعلومات على للحصول العالقة  ذات األخرى واألجهزة المراقبة  أبراج اتصاالت على الرد 3

 .المختلفة  مهامه   أداء في ومعأونته  الرحلة  أثناء خطأ أو  خلل أي وجود حالة  الطيار  تنبيه  4

5 
 رضى وضمان للرحلة ممكنة  جودة أعلى على  الحصول بهدف كالطاقم العمل فريق مع  والتنسيق والتواصل التعاون

 .فيها المسافرين
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطيران  واجبات 1 الجماعي العمل 1

 )قيادة( الطيران 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصناعية  األقمار   باستخدام  المالحة  3 الذاتي التطوير 3

 )تخطيط(  الدولي المرور  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 المساعدين االختصاصيين من بهم يرتبط  ومن الطيارون 3153 الوحدات  مجموعة

 طيران  عمليات مفتش 315306 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الطائرات  بحركة  التحكم وعمليات الطيارين  ورخص الصيانة  وإجراءات الطائرات  عمليات على التفتيش

 .الدولية  المعايير  مع توافقها من للتأكد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطائرات  معدات  وإصالح وتركيب تشغيل طواقم كفاءة من للتأكد والكتابية  الشفوية  االختبارات  وإجراء التدريب برامج تحليل 1

 .الطيران لهيئة  والجودة الكفاءة شهادة منح  رفض  أو الموافقة  2

 .المحددة  الزمنية  والجداول البرامج بحسب تتم الصيانة  أن  من للتأكد الطيران  وسجالت الصيانة  سجالت تفقد 3

4 
 يحقق لمن الطيارين تراخيص إصدار و الدولية، المعايير  مع تتطابقها ومدى مهاراتهم لتقييم للطيارين الطيران نشاطات تدقيق

 .والمعايير المتطلبات

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المطارات  تفتيش 1 الجماعي العمل 1

 التقارير  إعداد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تخطيط(  الدولي المرور  3 الذاتي التطوير 3

 )تعليم(  المطارات  على اإلشراف 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 الجوية  الحركة مراقبو 3154 الوحدات  مجموعة

 جوي  مراقب 315401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  األحوال عن المعلومات وتمرير  اإلقليمية، األجواء  وفي األرضية   الطائرات مرور  حركة وتنظيم مراقبة 

 وتقديم وإعداد  والهبوط اإلقالع عند الطيارين  وإرشاد ومساعدة واالتجاهات، واالرتفاعات الجوية 

 .العمل تقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 وأجهزة الرصد شاشة  عبر المطار  أرض وعلى اإلقليمية   األجواء في  ومساراتها والمغادرة القادمة   الطائرات  حركة  مراقبة 

 .الطيران ارتفاع وتحديد االتصال

2 
  وإرشاد ومساعدة المعني،  المطار  في  واإلقالع  الهبوط بمدارج  المتعلقة  والمعلومات الجوية  بالمعلومات الطيارين تزويد

 .الطائرات  من  المدارج خلو من التأكد  بعد واإلقالع لهبوطبا اإلذن وإعطاء واإلقالع  الهبوط عند الطيارين

 .األجواء في المتواجدة  األخرى بالطائرات  وعالقته  التحليق  ارتفاع  بشأن الطيارين  إرشاد 3

 .للرؤيا المحددة الجوية  األجواء حال في الهبوط خطوات في وتوجيههم الطيارين  إرشاد 4

 .وحفظها اوتوثيقه العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطائرات  حركة  تنظيم 1 الجماعي العمل 1

 واالتصاالت  المرور  حركة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المرور  على اإلشراف 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 الجوية  الحركة مراقبو 3154 الوحدات  مجموعة

 أرضية حركة  منسق 315402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  لمكان الهبوط بعد وإرشادهم الطيارين ومساعدة المطار،  في األرضية  الطائرات حركة  تنظيم

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الوقوف
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المختلفة  الرحالت برامج بحسب وقوفها وأماكن المطار  حرم داخل في  الطائرات حركة  وتنظيم الجوية  الرحالت  برامج دراسة 

 .ومغادرتها  قدومها ومواعيد

2 
  الظروف بحسب المواقع وتعديل وقوفها، وزمن  وأماكن   قدومها ومواعيد وأنواعها القادمة بالطائرات جداول إعداد

 .والمستجدات

 .لها المتاح  الوقت ضمن لخدمتها الالزمة  المعدات  وتوافر الطائرة طراز  بحسب الطائرات وقوف عمليات تسهيل 3

4 
  الوقوف في الدولية  واألنظمة  القواعد بحسب الالزمة واإلشارات  اإلرشادات وإعطاء الهبوط بعد  الطيارين  وإرشاد مساعدة

 .آمن  بشكل

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير موتقدي إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطائرات  حركة  تنظيم 1 الجماعي العمل 1

 اإلشارات  نظام  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المرور  على اإلشراف 3 الذاتي التطوير 3

 واالتصاالت  المرور  حركة  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 الجوية  المالحة  سالمة  إلكترونيات فنّيو 3155 الوحدات  مجموعة

 طيران  سالمة  فني 315501 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  ارتفاع  بشأن الطيارين ومساعدة اإلقليمية  األجواء  في الطائرات  وعبور  مرور  حركة وتنظيم مراقبة 

  الطائرات عن البحث طلب حال في المحيطة  الجوية  المجاالت مع  والتنسيق واتجاهه، التحليق

 .وإنقاذها المفقودة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الرادار  شاشة  عبر اإلقليمية  األجواء  في الطائرات وعبور  مرور وحركة  مسارات وتنظيم مراقبة  1

 .الجوي المجال في والعبور  التحليق أذونات وجود من والتحقق العابرة للطائرات الطيران خطط  تدقيق 2

 .األجواء في المتواجدة  األخرى بالطائرات وعالقتها واتجاهاته  التحليق ارتفاعات بشأن الطيارين مساعدة 3

 .وإنقاذها المنكوبة  أو المفقودة الطائرات  عن البحث طلب حال في المحيطة  ية الجو المجاالت مع التنسيق 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

 االرض  علوم  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطائرات  إلكترونيات 1 الجماعي العمل 1

 الطائرات  هندسة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تدقيق 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 والهندسة العلوم  في المساعدون االختصاصّيون 31 الفرعية  المجموعة

 والطائرات  السفن ومراقبو فنّيو 315 الثانوية  المجموعة

 الجوية  المالحة  سالمة  إلكترونيات فنّيو 3155 الوحدات  مجموعة

 طيران  صالحية  مفتش 315502 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  ارتفاع  بشأن الطيارين ومساعدة اإلقليمية  األجواء  في الطائرات  وعبور  مرور  حركة وتنظيم مراقبة 

  الطائرات عن البحث طلب حال في المحيطة  الجوية  المجاالت مع  والتنسيق واتجاهه، التحليق

 .وإنقاذها المفقودة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الرادار  شاشة  عبر اإلقليمية  األجواء  في الطائرات وعبور  مرور وحركة  مسارات وتنظيم مراقبة  1

 .الجوي المجال في والعبور  التحليق أذونات وجود من والتحقق العابرة للطائرات الطيران خطط  تدقيق 2

 .األجواء في المتواجدة  األخرى بالطائرات وعالقتها واتجاهاته  التحليق ارتفاعات بشأن الطيارين مساعدة 3

 .وإنقاذها المنكوبة  أو المفقودة الطائرات  عن البحث طلب حال في المحيطة  الجوية  المجاالت مع قالتنسي 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

 االرض  علوم  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطائرات  هندسة  1 الجماعي العمل 1

 الطائرات  إلكترونيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تدقيق 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 الطبي والعالج التصوير  معّدات فنّيو 3211 الوحدات  مجموعة

 عالجية أشعة  فني 321101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 الوصفة  حسب وعالجها  السرطانية  األورام  على للسيطرة الطاقة  عالية  األشعة تقنية  استخدام

  الرعاية  أخصائيي  من غيرهم أو األورام  أخصائي أو  األشعة   أخصائي قبل من  المقدمة  الطبية 

 .الصحية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للعالج  الصحيحة  الطريقة   حسب المرضى أجسام  وضع وضبط  اإلجراءات  وشرح المرضى، تحضير 1

2 
  من ذلك وغير الحماية   وأجهزة التثبيت أجهزة ووضع اإلشعاعي،  للعالج المحتملة  الجانبية  اآلثار فهم على المرضى مساعدة

 .المشابهة  المتطلبات

3 
 وضبط  األجهزة  ومعايرة المطلوبة، العالج نوعية  لتحديد الصحية الرعاية   أخصائيي من  المقدمة  الطبية  الوصفات مراجعة

 .لذلك تبعا   وضعها

4 
 النمو لعالج العالجية  اإلشعاعية الجرعات وإعطاء الجسم، في المحددة  األعضاء  إلى الموصوفة  اإلشعاعية الجرعات توجيه 

 .الحاجة  حسب األجهزة وضبط  العالج، أثناء المريض وحالة  األجهزة  أداء ومراقبة  السرطاني،

 .العالج خطط  تقييم وإعادة العالج، فعالية  مدى تحديد في األطباء مساعدة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلشعاعي  التصوير علم 1 الجماعي العمل 1

 طبية( )تقنيات اإلشعاعي التصوير هندسة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المرضى  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المرضى  إدارة 4 المثابرة 4

 )طب( األورام  علم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 الطبي والعالج التصوير  معّدات فنّيو 3211 الوحدات  مجموعة

 أشعة فني 321102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 طلب بحسب السينية   باألشعة  للتصوير المريض وإعداد  السينية، باألشعة التصوير معدات  تجهيز

  وإعداد وطباعتها، الصورة واستخراج باألشعة  التصوير أجهزة وتشغيل المعالج الطبيب من التصوير

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الوقاية  إجراءات واتخاذ واألدوية، األفالم  مثل التصوير مستلزمات   ومراقبة   وتأمين السينية، باألشعة  التصوير أجهزة تفقد

 .المواعيد وتنظيم الشخصية،

2 
  الشعاعية  الصورة  طبيعة  وتحديد باألشعة  تصويرها المراد الجسم  أجزاء وتحديد  باألشعة  التصوير  غرفة  إلى المرضى مرافقة

 .األشعة ومواصفات

3 
  مدة واختيار  التصوير  أجهزة وضبط  وتوجيه  لألشعة، التتعرض أن يجب التي  الجسدية  األجزاء لحماية  الرصاص من ألواح تثبيت

 .الشعاعية  الصور  والتقاط لألشعة  التعرض وشدة

 .األشعة  أخصائي لطبيب وتقديمها عليها األساسية  المعلومات وتثبيت الشعاعية الصور  وتثبيت إظهار  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلشعاعي  التصوير 1 الجماعي العمل 1

 اإلشعاعي  العالج 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلشعاع من الوقاية  3 الذاتي التطوير 3

 باألشعة التصوير مساعدة 4 المثابرة 4

 )تمريض( التشخيصي  اإلشعاعي التصوير 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 الطبي والعالج التصوير  معّدات فنّيو 3211 الوحدات  مجموعة

 قلب تصوير فني 321103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المعالج الطبيب من التصوير طلب بحسب للتصوير المريض وإعداد الطبية، التصوير معدات  تجهيز

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد  وطباعتها، الصورة واستخراج الطبية التصوير أجهزة وتشغيل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الشخصية، الوقاية   إجراءات  واتخاذ واألدوية، األفالم  مثل التصوير  مستلزمات ومراقبة  وتأمين  الطبية، التصوير أجهزة تفقد

 .المواعيد وتنظيم

2 
 الصورة طبيعة  وتحديد الطبية  باألجهزة تصويرها المراد الجسم  أجزاء وتحديد التصوير  غرفة  إلى المرضى مرافقة

 .ومواصفاتها

 .الصور  والتقاط لألجهزة التعرض وشدة مدة واختيار التصوير أجهزة وضبط  توجيه  3

 .أخصائي لطبيب وتقديمها عليها األساسية  المعلومات وتثبيت الصور  وتثبيت إظهار  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلشعاعي  التصوير 1 الجماعي العمل 1

 )تمريض( التشخيصي  اإلشعاعي التصوير 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المغناطيسي بالرنين التصوير 3 الذاتي التطوير 3

 (CT) اآللي الحاسب  باستخدام  المقطعي التصوير 4 المثابرة 4

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 الطبي والعالج التصوير  معّدات فنّيو 3211 الوحدات  مجموعة

 قلب  تخطيط  فني 321104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  تخطيط  عملية وإجراء وضبطها وتشغيلها القلب تخطيط  معدات القلبوتجهيز لتخطيط  المريض تجهيز

 .العمل تقارير وتقديم القلب،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المطلوبة  التخطيط عملية إلجراء المريض وتجهيز القلب تخطيط  إجراء طلب دراسة  1

 .الصانعة  الشركة  دليل بحسب القلب تخطيط  أجهزة  وضبط  وتشغيل تجهيز 2

 .القلب مخطط  على والتاريخ المريض بيانات وتوثيق بالجسم المخصصة األماكن في األقطاب بوضع القلب لتخطيط  التحضير 3

 .فحصال من  االنتهاء بعد األقطاب عليها وضعت التي  المخصصة  األماكن وتعقيم مسح 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البياني  الرسم 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المرضى  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الطبي التوثيق 4 المثابرة 4

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 الطبي والعالج التصوير  معّدات فنّيو 3211 الوحدات  مجموعة

 أعصاب   تخطيط  فني 321105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  عملية  وإجراء وضبطها وتشغيلها األعصاب  تخطيط  معدات  وتجهيز األعصاب للتخطيط  المريض تجهيز

 .العمل تقارير وتقديم األعصاب، تخطيط 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المطلوبة  التخطيط  عملية إلجراء المريض وتجهيز  األعصاب تخطيط  إجراء طلب دراسة  1

 .الصانعة  الشركة   دليل بحسب األعصاب تخطيط  أجهزة  وضبط  وتشغيل تجهيز 2

 .األعصاب  مخطط  على والتاريخ المريض بيانات وتوثيق  األعصاب لتخطيط  التحضير 3

4 
  رسم  أجهزة وتشغيل للدماغ  الكهربائي الجهد تردد مرسمة  وتجهيز  الكهربائية  االقطاب بتثبيت األعصاب تخطيط  عملية إجراء

 .المخطط  على المريض بيانات وتسجيل بالحاسو  باستخدام  المخطط  وإظهار  واألعصاب، للدماغ  الموجي المخطط 

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البياني  الرسم 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المرضى  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الطبي التوثيق 4 المثابرة 4

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 الطبي والعالج التصوير  معّدات فنّيو 3211 الوحدات  مجموعة

 سمع  تخطيط  فني 321106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  عملية  وإجراء وضبطها وتشغيلها السمع  تخطيط  معدات وتجهيز السمع للتخطيط  المريض تجهيز

 .العمل تقارير وتقديم السمع، تخطيط 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المطلوبة  التخطيط عملية إلجراء المريض وتجهيز السمع تخطيط  إجراء طلب دراسة  1

 .الصانعة  الشركة  دليل بحسب السمع تخطيط  أجهزة  وضبط  وتشغيل تجهيز 2

 .السمع مخطط على والتاريخ المريض بيانات وتوثيق السمع لتخطيط  التحضير 3

 .التخطيط قبل الخاصة  الزيوت باستعمال الشمع وتنظيف  األذنين فحص 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البياني  الرسم 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المرضى  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الطبي التوثيق 4 المثابرة 4

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 األمراض  وعلم الطبية  المختبرات فنّيو 3212 الوحدات  مجموعة

 طبي مختبر  فني 321201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  النتائج  المخبرية،واستخراج الفحوص وإجراء الفحص عينات المختبر،أخذ معدات   وخدمة  وتشغيل تفقد

  وتقديم وإعداد الفحوص، إجراء  بعد المخبرية  العينات  المشرف،واتالف لالختصاصي وتقديمها

 .العمل تقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 ومراقبتها  الفحص نوع  بحسب وضبطها العينات وفحص حفظ  معدات   وخدمة  وتشغيل تفقد 1

2 
 عليها المريض بيانات  وتدوين  والبراز  البول عينات واستالم الدم  عينات وسحب المطلوب الفحص وتحديد الطبيب طلب دراسة 

 الصحيحة.  الحفظ  ألسس وفقا وحفظها

3 
  والتحاليل المختلفة  الفحوصات وإجراء المطلوبة  والمواصفات بالكميات الفحص  مواد واختيار  والزراعة، للفحص العينة  تحضير

 العينات.  على والمجهرية  والفيزيائية  الكيميائية 

 االتالف.   إجراءات وثيقوت الفحوص إجراء   بعد العينات وإتالف وتوثيقها، النتائج  استخراج 4

 وحفظها. وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المستشفيات مختبرات  أعمال 1 الجماعي العمل 1

 المختبر( )مواد التعقيم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المختبرات تحاليل 3 الذاتي التطوير 3

 السريرية المختبرات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 األمراض  وعلم الطبية  المختبرات فنّيو 3212 الوحدات  مجموعة

 دم سحب فني 321202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ودعم الدم،  بنك في الطبية   المختبرية  واالختبارات التحاليل  إجراء  في للمساعدة الفنية  المهام  تنفيذ

 .العملية  التطبيقات  من  وغيرها والطبية  الصناعية  المجاالت في األبحاث تطبيقات تطوير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التجارب  إلجراء استعدادا   تجهيزها ومعايرتها المعدات وتنظيف  والتحليل، والتجارب لالختبارات وتجهيزها العينات جمع 1

2 
  في الفني الدعم  مهام   من متنوعة  مجموعة  وتنفيذ الروتينية، المخبرية  الفحوص إجراء في لألخصائيين الفني الدعم تقديم

 .واالختبار  والتحليل والتطوير البحث

3 
 بالكميات تقديرات وإعداد  خدام،االست  ومراقبة  العينات باختبار  وذلك  الدم، بنك في المستلزمات وكمية  نوعية  في التحكم

 .للمشاريع المطلوبة  والتكاليف 

 .التحاليل من المزيد إلجراء االختبارات   ونتائج البيانات معالجة  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )سريري(  اكلينيكي  اختبار  1 الجماعي العمل 1

 المختبر( )مواد التعقيم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المختبرات تحاليل 3 الذاتي التطوير 3

 العينات  أخذ 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 األمراض  وعلم الطبية  المختبرات فنّيو 3212 الوحدات  مجموعة

 طبية فيزياء فني 321203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  في األبحاث تطبيقات تطوير  ودعم الطبية، الفيزيائية  أبحاث  إجراء  في للمساعدة الفنية  المهام  تنفيذ

 .الصحية  المجاالت
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 . الطبية  الفيزيائية  التجارب إلجراء استعدادا   وتجهيزها ومعايرتها المعدات تنظيف  1

2 
  البحث في الفني الدعم  مهام   من متنوعة  مجموعة   وتنفيذ الروتينية، المخبرية  االختبارات إجراء   في الفيزياء علماء مساعدة

 .واالختبار والتحليل والتطوير

3 
 بالكميات تقديرات دوإعدا االستخدام، ومراقبة   العينات باختبار  وذلك المختبرية، المستلزمات وكمية  نوعية  في التحكم

 .للمشاريع المطلوبة  والتكاليف 

 .التحاليل من المزيد إلجراء االختبارات   ونتائج البيانات معالجة  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفيزيائية المختبرات أعمال 1 الجماعي العمل 1

 )تعليم(  الطبية  الفيزياء 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المختبرات تحاليل 3 الذاتي التطوير 3

 الحيوان  على التجارب طرق 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 األمراض  وعلم الطبية  المختبرات فنّيو 3212 الوحدات  مجموعة

 جزيئية وراثة  فني 321204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  للفحص وإعدادها وتجهيزها  الجزيئية، الوراثة  في والتعليم والبحث التشخيص ألغراض العينات أخذ

  لألجهزة الوقائية  الصيانة  برامج تنفيذ ومتابعة  العينات وحفظ  نتائجها وتوثيق العينات وفحص

 .المخبرية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتشريحها العينات وأخذ الحياتية  العلوم   أخصائي من المطلوبة   الوراثية  العينة ونوع   طبيعة  اختيار  1

2 
  الرئيسة  واألجزاء األنسجة  لدراسة الالزمة  والمحاليل المختلف  الصباغ  واختيار  األعضاء أو األنسجة   من المختلفة   الشرائح تحضير

 .فيها

 .الفحص نتائج حسب  مخبريا  أو بالمالحظة  العينات فحص 3

4 
 لألجهزة الوقائية   الصيانة  برامج  تنفيذ ومتابعة  وتوثيقها خاصة  ومحاليل  عبوات في العينات وحفظ  الفحوصات نتائج توثيق

 .والمعدات

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 1 الجماعي العمل 1
 )المواد الجزيئية  الحيوية  الفيزياء / الحيوي الطب

 البيولوجية(

 المختبرات تحاليل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجزيئي  األحياء علم 3 الذاتي التطوير 3

 الحيوان  على التجارب طرق 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 الصيادلة ومساعدو فنّيو 3213 الوحدات  مجموعة

 صيدلة  فني 321301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  خلط  آالت وتشغيل األدوية، كميات إنتاج  مراحل  تنفيذ ومتابعة  الكيميائية   األدوية  مكونات دراسة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الدواء، وتصنيع وتجهيز
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  خطة  وتنفيذ وأنواعها  واشكالها الصيدالنية  والمواد والسموم  واألمصال والعقاقير  األدوية   وتركيبات مواصفات دراسة 

 .األدوية  تصنيع

2 
  المواد وتحضير المشرف  الصيدلي مع بالتنسيق األدوية  إلنتاج  التنفيذي البرنامج وإعداد المعتمدة المعيارية  الكميات تحديد

 .المطلوبة  الكميات بحسب والسائلة  الصلبة األدوية إلنتاج الالزمة

 .األدوية  إنتاج في المستخدمة  واألدوات األجهزة  وخدمة  وتشغيل تفقد 3

 .فاتالمواص ومطابقة  المختبر إلى وتحويلها المنتج الدواء من عينات وأخذ والمستحضرات األدوية إنتاج  متابعة  4

5 
 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد

 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الصيدلة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصيدالنية التقنية  1 الجماعي العمل 1

 الخارجية  العيادات صيدلية  أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المستشفيات  في الصيدلية  أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 والصيدالنية  الصحية الخدمات منتجات 4 المثابرة 4

 الدوائية  المستحضرات عن المعلومات 5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 وأسنان طبية اصطناعية  أعضاء فنّيو 3214 الوحدات  مجموعة

 أسنان  معمل  فني 321401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والجسور  كالتيجان الثابتة  السنية   التركيبات والجزئية،وتصنيع الكاملة  المتحركة  السنية التركيبات تصنيع

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد وتركيبها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المعيارية  بالكميات السنية  التركيبات  صنع مواد وتجهيز لالطباق،واختيار  المركزية   العالقة  الشمعية،وتحديد  العضة  تشكيل

 المتحرك  الجزئي أو  الكامل الطقم مثل  السنية  التركيبات  لتجهيز االمثلة  وتهيئة  االقيسة  وصب المواد وخلط 

2 
  الكبرى الوصالت كوبالت،وتشميع الكروم  من المصنعة  المتحركة  للجزئيات الغور  ومناطق واالخراج اإلدخال خطوط تحديد

 والجزئي الكامل للطقم ألسنانا وتنضيد الكروم لجزئيات والضمات والصغرى

 الطبيب  باشراف التجريب  بعد وتعديله  الطقم وتلميع  وصقل وحف  االكريل ووضع الشمع واذابة  البواتق إلى االطقم  انزال 3

 الجسور  وتلميع وصقل  وتشميعها العمل امثلة  وتهيئة  وخلطها المعيارية  بالكميات والجسور  التيجان صنع مواد تجهيز 4

 وحفظها. وتوثيقها العمل تقارير قديموت إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسنان  طب تكنولوجيا 1 الجماعي العمل 1

 األسنان( )طب السيراميك 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 أسنان(  )طب كوبلت – كروم  3 الذاتي التطوير 3

 األسنان( )طب البورسلين 4 المثابرة 4

 )سيراميك/بورسلين( القوالب صب 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 وأسنان طبية اصطناعية  أعضاء فنّيو 3214 الوحدات  مجموعة

 أسنان طبيب مساعد 321402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتفقد طلبه  بحسب والمواد  األدوات   األسنان طبيب ومنأولة  الحشوات  وخلط  السنية  المواد تحضير

 وتخزينها  وخدمتها المستخدمة  واألدوات  والمعدات األجهزة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المريض.  ملف  في الشخصية   البيانات وتوثيق األسنان طب كرسي على واجالسه  المريض استقبال 1

 األسنان.  كرسي وتشغيل وتفقد األسنان، عيادة في  المستخدمة  واألدوات األجهزة وتعقيم وتطهير تنظيف  2

 العازلة.  المواد وخلط  لالسنان والدائمة  المؤقتة  الحشوات وخلط  المطلوبة  السنية  المواد تحضير 3

4 
  نظيفهاوت العمل  ومعدات أدوات اللعاب،وتفقد وسحب والمواد األدوات   ومنأولته  عمله  اثناء  في األسنان طبيب مساعدة

 المناسبة.  التخزين ظروف بحسب األسنان مواد وتخزين

 وحفظها. وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التعقيمي   الصحي التنظيف  1 الجماعي العمل 1

 المختبر( )مواد التعقيم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األسنان  طب في التخدير 3 الذاتي التطوير 3

 سينية(  )أشعة األسنان أشعة 4 المثابرة 4

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والصيدلة  الطب فنّيو 321 الثانوية  المجموعة

 وأسنان طبية اصطناعية  أعضاء فنّيو 3214 الوحدات  مجموعة

 صناعية أطراف  فني 321403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على المرضى وتدريب الصناعية  األطراف  وتركيب وتنفيذها، الصناعية  األطراف تصنيع  خطة  إعداد

 العمل  تقارير وتقديم وإعداد  الصناعية  األطراف استخدامها،وصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المواد ومواصفات خصائص وتحديد تعويضه  المراد الجزء  قياسات وأخذ المعالج الطبيب وتوصيات المرضية  الحالة  دراسة 

 الصناعية  األطراف  انتاج  في المستخدمة 

2 

  وتشكيل تصنيع طريقة  وتحديد لألطراف المعيارية  بالقياسات القياسات ومقارنة األولية)الكروكية(لألطراف، المخططات إعداد

 المواد وتشكيل واآلالت العدد  ستخدام با واالربطة  والمشدات األطراف وتشكيل والوظيفية،وتجهيز الجمالية  األطراف

 والمعدنية والخشبية البالستيكية 

 والجاهزة  المصنعة  والمشدات االربطة  وتثبيت والوظيفية،وتركيب الجمالية  األطراف وتثبيت تركيب 3

4 
  األطراف ة صيان عملية  بها،وتنفيذ والعناية  وتركيبها وفكها والمشدات واالربطة األطراف استخدام  على المرضى تدريب

 البرنامج.  بحسب الصناعية 

 وحفظها. وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العظام( تقويم )هندسة  الصناعية   األطراف تصنيع 1 الجماعي العمل 1

 العظام تقويم هندسة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العظام تقويم هندسة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والقبالة  التمريض في المساعدون االختصاصّيون 322 الثانوية  المجموعة

 التمريض في المساعدون االختصاصّيون 3221 الوحدات  مجموعة

 تمريض فني 322101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 تحت والعمل الرعاية، لهذه يحتاجون الذين للمرضى األساسية  والشخصية  التمريضية  الرعاية  تقديم

 .آخر  صحية  رعاية  أخصائي أو  مسجل ممرض وتوجيه  إشراف
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  هذه وإدارة المرضى،  من  األفراد لرعاية  التخطيط  في  اآلخرين الصحية الرعاية  وأخصائيي للممرضين الفني الدعم تقديم

 .الحاجة  عند الصحية  الرعاية  أخصائيي  إلى واإلحالة  الموصوفة  األدوية  وإعطاء الرعاية،

 .والحالقة  االغتسال مثل  األساسية  واألنشطة  الشخصية  بالنظافة  المتعلقة  األمور  في المرضى مساعدة 2

3 
 وتقديم الرعاية، خطط  حسب الطعام  وجبات تقديمو والتمرينات، الطعام  تناول مثل  اليومية، األنشطة  في المساعدة

 .الوضع وتغيير وااللتفاف التنقل في المرضى ومساعدة الوجبات،  بين والمشروبات األطعمة 

 .االستحمام  أثناء ومساعدتهم المياه، دورات دخول في المرضى مساعدة 4

5 
  الدورات في  والمشاركة  المتخصصة، شوراتالمن  ودراسة  مستمر، بشكل المعارف وتحديث الفنية  الخبرة على الحفاظ

 .والمؤتمرات التدريبية 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والقبالة  التمريض ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المرضى  إدارة 1 الجماعي العمل 1

 المرضى  مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تمريض( األلم تخفيف  3 الذاتي التطوير 3

 الصحية الرعاية  قضايا 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 والقبالة  التمريض في المساعدون االختصاصّيون 322 الثانوية  المجموعة

 القبالة  في المساعدون االختصاصّيون 3222 الوحدات  مجموعة

 قبالة فني 322201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  تقارير وتقديم وإعداد وتوليدها، الحامل حال  ومتابعة  الرعاية  خطة  وتنفيذ ، التمريضية  الرعاية  تقديم

 .العمل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التمريضية الرعاية  خطة  وتنفيذ المشرفة  القابلة   مع بالتشاور  للحامل التمريضية   الخطة  دراسة  1

 طبيعية غير  قراءات اية  عن  واالبالغ  وتوثيقها والتنفس والنض والحرارة الدم   الحيوية،مثل:ضغط   العالمات أخذ 2

 الوالدة  لغرفة  ومرافقتها وتجهيزها الحامل  وضع مراقبة  3

4 
  المعدات ومناولتها التوليد  عملية  في المشرفة  القابلة  ومساعدة الوالدة  غرفة  جاهزية  من  والتاكد والمعدات األجهزة تفقد

 والمعدات  األجهزة وتنظيف الطبية 

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والقبالة  التمريض ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تمريض(  الوالدة عيادة 1 الجماعي العمل 1

 التوليد  قسم تمريض 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجراحة مساعدة 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 التكميلي  والطب الشعبي الطب في المساعدون االختصاصّيون 323 الثانوية  المجموعة

 التكميلي  والطب الشعبي الطب في المساعدون االختصاصّيون 3230 الوحدات  مجموعة

 تجبير  فني 323001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  للجبائر، الالزمة  والمواد والخلطات التركيبات وتحضير المطلوب، التجبير وتحديد المريض حالة  دراسة 

 .الجبيرة وفك تركيب عملية  وإجراء
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المالئم التجبير  نوع  وتحديد بالكسر المصاب الجزء تحديد 1

 .والبيض والزيت والصابون كالماء التجبير  عملية  إلجراء الالزمة الشعبية  الخلطات إعداد 2

 .والورق والخيش والخيوط البسيطة  األخشاب من شعبية  جبائر تحضير 3

 .وتعقيمه  التجبير مكان  وتنظيف  للتجبير المريض تجهيز 4

 .بإحكام  وتثبيتها وربطها بعضها على المكسورة  العظام  وتركيب ضبط  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 التأهيل  وإعادة العالج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العظام تجبير 1 الجماعي العمل 1

 )طب(  العظام  تقويم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 طبيعي(  )عالج األلم تخفيف  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 التكميلي  والطب الشعبي الطب في المساعدون االختصاصّيون 323 الثانوية  المجموعة

 التكميلي  والطب الشعبي الطب في المساعدون االختصاصّيون 3230 الوحدات  مجموعة

 حجامة فني 323002 المهنة
 

 .المهنية   والصحة  السالمة   وتعليمات إجراءات تطبيق ومراقبة  ومتابعة الحجامة  عملية إجراء المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الحجامة  لعملية الشخص وطلب حاجة  دراسة  1

 .االستخدام مرات عدد وتحديد الحجامة  موضع تحديد 2

 .الجرح منطقة  وتعقيم وتنظيف  الالزمة المعدات  وتحضير للحجامة  المريض تهيئة  3

 .الجروح من  الدم  وشفط  الجسم في الحجامة  منطقة في جروح إحداث 4

 .الحالة  مراقبة  الحجامة   منطقة  تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 التأهيل  وإعادة العالج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطبيعية المداواة 1 الجماعي العمل 1

 اإلبر  بوخز والعالج األلم تخفيف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اليدوي  العالج 3 الذاتي التطوير 3

 المعقمة  الصحية  المواد 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 التكميلي  والطب الشعبي الطب في المساعدون االختصاصّيون 323 الثانوية  المجموعة

 التكميلي  والطب الشعبي الطب في المساعدون االختصاصّيون 3230 الوحدات  مجموعة

 الصينية  باإلبر وخز فني 323003 المهنة
 

 .المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات إجراءات تطبيق  ومراقبة  الصينية باإلبر الوخز عملية إجراء المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .حالته  وتقييم الشخص بفحص القيام  1

 .فيها  اإلبر  إدخال المراد  للمنطقة  تبعا   جانبه، أو  بطنه  أو ظهره على لالستلقاء المريض تهيئة  2

 .بالجسم إستراتيجية نقاط في مختلفة   أعماق إلى بالوخز العالج إبرة إدخال 3

 .الجلد في  اإلدخال بعد  كهربائيا   تحفيزها أو اإلبر تسخين 4

 .والسالمة  صحة ال وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتكميلي التقليدي والطب العالج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 باإلبر الوخز 1 الجماعي العمل 1

 اإلبر  بوخز والعالج األلم تخفيف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبيعية المداواة 3 الذاتي التطوير 3

 المعقمة  الصحية  المواد 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 البيطري  الطب ومساعدو فنّيو 324 الثانوية  المجموعة

 البيطري  الطب ومساعدو فنّيو 3240 الوحدات  مجموعة

 بيطري طب مساعد 324001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  البيطري،وجمع الطبيب باشراف الجراحية  والعمليات والتوليد التلقيح  عمليات إلجراء الحيوان تجهيز

  انتقال على السيطرة  وبرامج خطط  المذبوحة،وتنفيذ الحيوانات لحوم  من  وعينات المخبرية  العينات

 .العمل تقارير وتقديم  وإعداد المشتركة،  األمراض
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 لعمليات الحقن  البيطري،وتجهيز الطبيب باشراف الجراحية  والعمليات والتوليد  التلقيح عمليات إلجراء الحوان تجهيز

 الالزمة  واألدوية  العالجات  وتحضير وتخديرها الجراحية  للعمليات الحيوانات التلقيح،وتجهيز

 البيطري الطبيب برنامج بحسب للحيوانات المختلفة  والمطاعيم اللقاحات اعطاء 2

3 
 وتجهيزها المذبوجة  والطيور  الحيوانات لحوم  عينات للحيوانات،وجمع ية المخبر التحاليل إلجراء  الالزمة  المخبرية  العينات جمع

 البشري  لالستهالك وصالحيتها اللحوم  سالمة  لفحص

4 
  بشان االحصاءات إلعداد المعلومات وجمع االنسان إلى الحيوان من  تنتقل التي باألمراض المتعلقة  المعلومات جمع

 الحيوانات مربي  وتوعية  تثقيف  حمالت وتنفيذ انتشارها  ودرجة  ية والمعد السارية  واألمراض المشتركة   األمراض

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيطري  الطب ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيطرية األنشطة  1 الجماعي العمل 1

 البيطرية الرعاية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجراحة مساعدة 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 األسنان طب في والمعالجون المساعدون 3251 الوحدات  مجموعة

 وأسنان فم صحة  معالج 325101 المهنة
 

 .وعالجها والفم، األسنان واضطرابات أمراض من للوقاية  األساسية الفم صحة  خدمات تقديم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الصحية  الفم حالة  لفهم الطبي تاريخهم ومراجعة  وفحصهم المرضى مقابلة  1

2 
  التخدير وإعطاء الفلورايد، واستخدام  التجاويف،  وملء الرواسب وإزالة   التنظيف  مثل  األساسي، األسنان عالج تقديم

 .الموضعي

3 
  للوقاية  التدابير من ذلك  وغير الغذائية  والحميات لألسنان، الصحية  النظافة  بخصوص والمجتمعات لألفراد المشورة تقديم

 .وعالجها  الصحية  الفم  مشكالت من

 .المعدات  أوعية  وإعداد وتعقيمها، وتنظيفها األسنان أدوات  تحضير 4

 .والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األسنان طب دراسات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المرضى  إدارة 1 الجماعي العمل 1

 األسنان( طب )تمريض الفكين جراحة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 سينية(  )أشعة األسنان أشعة 3 الذاتي التطوير 3

 باألسنان  الوقائية  العناية  4 المثابرة 4

 الصحية الرعاية  قضايا 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 الصحية والمعلومات  الطبية  السجالت فنّيو 3252 الوحدات  مجموعة

 صحية معلوماتية  فني 325201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  منشآت  من وغيرها الطبية   المرافق  في الصحية السجالت واسترداد وتخزين معالجة  أنظمة  تطوير

 .الصحية  الرعاية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واالسترجاع  التخزين وأنظمة   الصحية  السجالت فهارس وضع 1

2 
  حفظ  أنظمة  في لحفظها منها، والخروج المستشفى إلى  اإلدخال ووثائق المرضى سجالت  مثل الطبية،  البيانات معالجة 

 .السجالت

 .تضارب أو  أخطاء حدوث  حالة  في والمتابعة  واكتمالها، البيانات  دقة  من  للتأكد السجالت مراجعة 3

 .البيانات تحليل أجل من الوظيفية  للمناطق والمعلومات الدعم وتقديم المخزنة، الطبية  البيانات  لتحليل األنظمة  تطبيق 4

5 
 المعتمدين األفراد مع إال مشاركتها  وعدم  المعلومات سرية  على الحفاظ وضمان الخصوصية، ت وسياسا إجراءات اتباع 

 .المعتمدة والهيئات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األرشفة 1 الجماعي العمل 1

 اليومية السجالت حفظ  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيانات  قواعد إدارة 3 الذاتي التطوير 3

 الوثائق  تسليم 4 المثابرة 4

 اآللي  الحاسب على الطباعة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 الصحية والمعلومات  الطبية  السجالت فنّيو 3252 الوحدات  مجموعة

 طبي  ترميز فني 325202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الملف   في ورد  ما حسب طبية  رموز  إلى وتحويلها واإلصابات، للتشخيص الصحيح بالوصف  القيام 

 للمريض الطبي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 طبية.  لرموز  واإلصابات التشخيصات تحويل 1

 اإللكترونية. الطبية السجالت مراجعة 2

 للمريض. الطبي للملف  كاملة مراجعة 3

 البيانات.  تحليل أجل من الوظيفية  للمناطق والمعلومات الدعم وتقديم المخزنة، الطبية  البيانات  لتحليل األنظمة  تطبيق 4

 تضارب.  أو  أخطاء حدوث  حالة  في والمتابعة  واكتمالها، البيانات  دقة  من  للتأكد السجالت مراجعة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الترميز  1 الجماعي العمل 1

 اليومية السجالت حفظ  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبي التوثيق 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 الصحية والمعلومات  الطبية  السجالت فنّيو 3252 الوحدات  مجموعة

 ومستشفيات  صحية  خدمات إدارة فني 325203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مهام أية  وتنفيذ والمستشفيات الصحية  الخدمات في  اإلدارة لمدير الفني الدعم بتقديم القيام 

 .اخرى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعنية   التنظيمية  الوحدات مع بالتنسيق العالجية  الخدمات توافر  متابعة  1

 .بها يكلف  اخرى مهام  أية  وتنفيذ والمستشفيات الصحية الخدمات في  اإلدارة لمدير الالزم  الدعم تقديم 2

 .اإلدارة لمدير ورفعها بالقسم االنجاز  نسب تقارير واعداد  األداء لمؤشرات الدورية  المتابعة  في الفني الدعم تقديم 3

4 
  الصحية   للخدمات المعايير أفضل وفق خدمات تقديم لضمان والخارجيين الداخليين الشركاء  مع العالقات  تعزيز

 .والمستشفيات

 .توفيرها  ومتابعة  طبية،  ومعدات مخزنيه   مواد من للمستشفيات السنوية  االحتياجات مراقبة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصحية الخدمات  ادارة 1 الجماعي العمل 1

 الطبية الرعاية  اقتصاديات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المستشفيات تجهيز 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 المجتمع صحة  في العاملون 3253 الوحدات  مجموعة

 وبائيات  مراقب 325301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  و التطويرية  و الوقائية  الصحية الخدمات لتقديم الصحي الفريق ضمن كفاءة و بفاعلية  العمل

 .للجميع الصحة   تعزيز اجل  من البيئة  و المجتمع و  الفرد  صحة  على المحافظة  خدمات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مسبباتها و  االوبئة   اكتشاف و األمراض إتجاهات و أنماط  متابعة   في المشاركة  1

 . الوبائية   المراقبة   و االستقصاء أعمال بجميع القيام  2

 .الحلول وايجاد االوبئة   اماكن على الوقوف 3

 .الصحي  التثقيف  برامج و المعدية  األمراض استئصال  و  مكافحة  برامج  تنفيذ في المشاركة  4

 .التطعيمات وصالحيات الصحية  المراكز في التبريد سلسلة   متابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المعدية   األمراض 1 الجماعي العمل 1

 العامة الصحة  علوم  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للبشر( المنتقلة  )األمراض الحيوان أوبئة  علم 3 الذاتي التطوير 3

 البيئية  السموم  علم 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 النظارات  عدسات مركبو 3254 الوحدات  مجموعة

 طبية بصريات فني 325401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتدريب الالصقة، والعدسات  الطبية   العدسات  وتجهيز الطبية  البصريات تصنيع ووصفة  طلب دراسة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد القديمة  البصريات وصيانة  بها، والعناية  استخدامها على االفراد 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  النظارة لتجهيز الالزمة الرئيسة  المريض  وجه  قياسات وأخذ المطلوبة  المواصفات وتحديد الطبية  البصيات تصنيع طلب دراسة 

 .وتفصيلها الالصقة  أوالعدسات الطبية 

2 
  العدسات وتركيب االطارات  واختيار وتجهيزها المعالج الطبيب توصية  أو المريض  مع بالتشاور  الطبية   العدسات  زجاج اختيار 

 .ومعايرتها االطار  على

 .وحمايتها الالصقة  العدسات أو  الطبية  النظارة استخدام  على ريضالم تدريب 3

 .اطاراتها وصيانة  القديمة  الطبية  للنظارات العدسات تركيب اعادة 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النظارات  عدسات صقل 1 الجماعي العمل 1

 البصرية  المواد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البصري  القياس 3 الذاتي التطوير 3

 الطبية اإللكترونيات 4 المثابرة 4

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 النظارات  عدسات مركبو 3254 الوحدات  مجموعة

 عيون فني 325402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  القدرة وقياس وكشف للعين البسيطة   االختبارات وإجراء سالمتها، من والتأكد العيون بفحص القيام 

 .البصرية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .عام  بشكل األلوان وعمى البصرية القدرة وقياس كشف  1

 .الطبية  العدسات  ووصف  قياس 2

 .العيون حركات فحص 3

 .سالمتها من للتأكد للعيون مختلفة  بتمرينات القيام  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العيون  طب 1 الجماعي العمل 1

 البصري  القياس 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 النظر  اختبار  3 الذاتي التطوير 3

 البصري  القياس 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 النظارات  عدسات مركبو 3254 الوحدات  مجموعة

 نظارات  فني 325403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  أخصائيي من  المقدمة  الطبية  الوصفات حسب مقاساتها وضبط  البصرية  المساعدة وسائل تركيب

  البصرية  المساعدة وسائل  ارتداء  كيفية  حول للمرضى المشورة وتقديم العيون، وأطباء البصريات

 . عليها المحافظة  وطرق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النظر مستوى حسب المناسبة  العدسات تحديد 1

 .ذلك على بناء   النظارات  عدسات تصنيع وطلب العميل تفضيالت وتحديد الطبية، الوصفات تفسير 2

 .وصيانتها تنظيفها  وكيفية   األخرى، البصرية  المساعدة وسائل واإلطارات النظارات  اختيار  حول للعمالء المشورة تقديم 3

 .المرضى رؤية على  إيجابي لتأثير العدسات  اثإحد وضمان الرؤية  زوايا تعيين 4

 .والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العيون  طب 1 الجماعي العمل 1

 البصري  القياس 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفني  البصري التدريب 3 الذاتي التطوير 3

 الالصقة العدسات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 الطبيعي   العالج ومساعدو فنّيو 3255 الوحدات  مجموعة

 طبيعي  عالج فني 325501 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 المعالج،وتفقد الطبيب  أو الطبيعي  العلتاج  اخصائي  مع بالتشاور  الطبيعي  العالج برنامج  إعداد

 التوازن  واستعادة  القدرات تنمية  وأجهزة الطبيعية  المعالجة   أجهزة وخدمة  وتشغيل وضبط 

  الطبيعي  العالج تمارين وتنفيذ األجهزة  استخدام  على المرضى وتدريب وتوجيه  للمريض،وارشاد

 العمل تقارير وتقديم وإعداد   يضللمر الصحي  الوضع تقدم  مدى ومراقبة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 

  والحركات التمرينات وتحديد الطبيعي  العالج اخصائي أو  المعالج الطبيب ارشادات بحسب الطبيعي  العالج برنامج  إعداد

 اليومي للنشاط االساسية   المهارات وتحديد تكرارها معدالت وزيادة العضالت قوة الستعادة الالزمة التقويمية  الريضية 

 والعنق   والظهر األطراف عضالت لتقوية  الرياضية  التمرينات للمريض،وتحديد

 الحركي   االتزان  واستعادة العضالت لتنمية  األخرى التدريب وأجهزة والمتوازيات العوارض أجهزة وتشغيل تفقد 2

3 
  األجهزة استخدام  على  المرضى وتدريب االرضية  والحركات مريناتالت وتنفيذ  األجهزة استخدام  على للمرضى ارشادات  إعداد

 بانفسهم والمعدات

 للمريض الصحي الوضع وتقدم التحسن مدى  وتقييم مراقبة  4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 التأهيل  وإعادة العالج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العام الطبيعي العالج 1 الجماعي العمل 1

 طبيعي( )عالج العظام  تقويم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الرياضي( )الطب اليدوية  المعالجة  3 الذاتي التطوير 3

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 الطبيعي   العالج ومساعدو فنّيو 3255 الوحدات  مجموعة

 وظيفي  عالج فني 325502 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  قدرة  وتحسين اإلصابة  عن الناتج  العجز أو القصور  جوانب على والتغلب الفرد  أداء بتحسين القيام 

 .الغير  على اإلعتماد من  والحدّ  باستقاللية  اليومية  واألعمال الواجبات  أداء على الفرد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والعمل اليومية  الحياة مهام  تنفيذ  على األفراد  قدرات بتحسين القيام  1

 .النمو تأخر أو  اإلدراك في نفسية  ، اجتماعية  ، جسدية   ، عقلية  مشاكل لديهم الذين الخاصة  اإلحتياجات ذوي  األفراد  مع العمل 2

 .والعمل اليومية  الحياة  مهارات على المحافظة  أو استعادة، أو تطوير، على األشخاص مساعدة على العمل 3

4 
  ارتداء  مثل  اليومية  االحتياجات لرعاية  الكمبيوتر استخدام من  بدءا   األنواع، جميع من  األنشطة  أداء   في األفراد  مساعدة

 .الطعام  وتناول والطهي، المالبس

 .والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات قيدالت 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 التأهيل  وإعادة العالج ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )مساعدة( الوظيفي العالج 1 الجماعي العمل 1

 فيزيائي(  )عالج تأهيل إعادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الوظيفي العصبي الجهاز  عالج 3 الذاتي التطوير 3

 وظيفي( )عالج األطفال تأهيل 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 الطبيعي   العالج ومساعدو فنّيو 3255 الوحدات  مجموعة

 تنفسي  عالج فني 325503 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المشرف تعليمات بحسب والمصابين للمرضى والرئوي القلبي  اإلنعاش معدات وتشغيل تفقد

 العمل تقارير وتقديم وإعداد  االكسجين كمامة  باستخدام  التنفس على المريض ومساعدة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المشرف تعليمات بحسب والمصابين للمرضى والرئوي القلبي  اإلنعاش معدات وتشغيل تفقد 1

 المريض  انف إلى التنفس أنابيب وتوصيل االكسجين  تركيز جهاز  وتشغيل تجهيز 2

 االكسجين  كمامة باستخدام  التنفس على المريض مساعدة 3

 الصحي  وضعه  في والتحسن  التقدم  ومدى  المريض حالة  مراقبة  4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والرئة القلب إنعاش 1 الجماعي العمل 1

 المركزة  والعناية  التخدير 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية اإللكترونيات 3 الذاتي التطوير 3

 والرئة القلب إنعاش 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 الطبيون  المساعدون 3256 الوحدات  مجموعة

 صحي مساعد 325601 المهنة
 

 .والمستشفيات المنازل في المرضى  رعاية  في والممرضين  األطباء لمساعدة بسيطة  مهام   أداء المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للطبيب  األدوات ومناولة  وتحضير المعالجة  أو للكشف  المريض تحضير 1

 .راحته   وتأمين مالبسه   وارتداء وخلع  االغتسال على المريض ومساعدة السرير أغطية تغير 2

 .الزمني البرنامج  في المحددة األوقات في للمريض الطعام  تقديم 3

 .التعليمات حسب األدوية  وإعطاء للمريض الحيوية   العالمات تسجيل 4

 .التعليمات حسب الطبية   األدوات  وتطهير تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والتمريض العناية  1 الجماعي العمل 1

 المستشفيات تنظيف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المرضى  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 التعقيمي   الصحي التنظيف  4 المثابرة 4

 شخصية مساعدة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 والمهنية  البيئية  الصحة  في والمساعدون الُمفِتشون 3257 الوحدات  مجموعة

 مهنية وسالمة صحة  مشرف 325701 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  في المهنية  والصحة بالسالمة  المتعلقة والتعليمات التنظيمية  واللوائح القوانين تطبيق  متابعة 

  واجراءات تعليمات واعداد واالصابات الحوادث في والتحقيق البيئية   العوامل وقياس المنشآت

 العمل  تقارير وتقديم واعداد  المهنية   والصحة  السالمة وملصقات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 والتفتيش الدوري كالتفتيش المهنية  والصحة  السالمة  بشان العمل  مواقع في المختلفة  التفتيش  عمليات اجراء

 المعتمدة  المعايير مع  ومقارنتها الخاصة  السجالت في التفتيش نتائج  الطارىء،وتسجيل

2 
 القياس اجهزة خدامباست واالهتزاز  والضجيج والرطوبة  الحرارة درجة وقياس  البيئية  العوامل  قياس واجهزة معدات  تجهيز

 المختصة الجهات  مع الناجمة  االخطار معالجة  ومتابعة  المعتمدة السجالت في النتائج وتوثيق

 النتائج  وتوثيق التحقيق عملية  واجراء  واالصابات الحوادث في  التحقيق مستلزمات وتجهيز تحضير 3

4 
  بالتعليمات العاملين  وتوعية  االخالء  وتعليمات االمن العمل  وتعليمات المهنية  والصحة  السالمة  واجراءات تعليمات اعداد

 واالجراءات 

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم اعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المجتمعية الصحة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المهنية والسالمة الصحة  1 الجماعي العمل 1

 )تحقيقات( المهنية  اإلصابات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التفتيش 3 الذاتي التطوير 3

 األفراد   بسالمة  المتعلقة  المسائل 4 المثابرة 4

 العمل( )بيئة والسالمة  المخاطر تحليل 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 والمهنية  البيئية  الصحة  في والمساعدون الُمفِتشون 3257 الوحدات  مجموعة

 بيئية حماية  مفتش 325702 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  بالصحة  الخاصة  واللوائح بالمعايير االلتزام مدى لتحديد وتنفيذها البيئية  التفتيش عمليات تخطيط 

 .المهنية والسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 على الحفاظ وضمان المهنية،  والسالمة  بالصحة  الخاصة  واللوائح بالمعايير االلتزام  من والتحقق البيئية التفتيش  عمليات إجراء

 .ومصادرها المخاطر من  والتخفيف  وتعزيزه، العمال رفاه

 .المستقبل في وقوعها لتجنب الالزمة التدابير وتحديد عنها، الناتج واألثر  الجذرية  أسبابها وتحديد الشكاوى في التحقيق 2

 .المهنية   والسالمة  الصحة  وتحسين واللوائح بالمعايير االلتزام  لتحسين لتصحيحية ا بالتدابير التوصية  3

 .االلتزام  عدم حالة  في الترخيص وإلغاء الغرامات  مثل العقوبات تطبيق 4

 .البيئة  حماية  أساليب  في العامة  وتثقيف  البيئة  لحماية  بلوائح الوعي زيادة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 البيئة علوم  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيئي  التفتيش 1 الجماعي العمل 1

 البيئي  التدقيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيئة  حماية  3 الذاتي التطوير 3

 البيئة  قانون 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 والمهنية  البيئية  الصحة  في والمساعدون الُمفِتشون 3257 الوحدات  مجموعة

 عامة صحة  فني 325703 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  مراقبة  و الكيميائي،  أو الجرثومي للفحص منها الالزمة  العينات  وأخذ الشرب مياه  سالمة  مراقبة 

  المتعلقة  والتقارير الوثائق إعداد إلى  باإلضافة  صنعها أماكن  في والمشروبات المأكوالت  سالمة 

 .العامة بالصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مراقبة  و التلوث أسباب  عن والتحري الكيميائي،  أو الجرثومي للفحص منها الالزمة  العينات  وأخذ الشرب مياه  سالمة  مراقبة 

 .والتعقيم التنقية  أجهزة

2 
  ومراقبة  فسادها أو تلوثها عدم  من للتثبت العينات  وأخذ وبيعها  صنعها أماكن في والمشروبات المأكوالت  سالمة  مراقبة 

 .بيعها أو والمشروبات المأكوالت  صناعة  أماكن في  العاملين صحة 

3 
  واإلجراءات  للسياسات وفقا   بها الخاصة  البيانات  قاعدة في وحفظها العامة  بالصحة  المتعلقة  والتقارير الوثائق إعداد

 .المنظمة 

 .المهنية  الصحة   و السالمة  إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المجتمعية الصحة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العامة الصحة  علوم  1 الجماعي العمل 1

 الصحي   الغذاء 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدية   األمراض 3 الذاتي التطوير 3

 الصحية الرعاية  قضايا 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 والمهنية  البيئية  الصحة  في والمساعدون الُمفِتشون 3257 الوحدات  مجموعة

 صحي  تثقيف  فني 325704 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  للسياسات وفقا   اتباعها وكيفية   الصحية باألمور  يتعلق فيما الموظفين وتثقيف  تدريبية دورات  إقامة 

 .لذلك المنظمة  واإلجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النصائح وتقديم التدريبية الدورات   إقامة  خالل من  الصحية   األمور  في الموظفين تثقيف  1

 .المعتبرة  الصحية  لإلجراءات العمليات كافة  اتباع  ضمان 2

 .الصحية  األمور في والمشورة النصح تقديم 3

 .المهنية والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المجتمعية الصحة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المهنية والسالمة الصحة  1 الجماعي العمل 1

 العامة الصحة  علوم  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصحي  التثقيف  طرق 3 الذاتي التطوير 3

 الصحية الرعاية  قضايا 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 اإلسعاف   سيارات عاملو 3258 الوحدات  مجموعة

 إسعاف  فني 325801 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  ومعدات  األولي اإلسعاف معدات  وتشغيل والكسور،وتفقد للحروق األولي اإلسعاف  إجراء

  وتوثيق المصابين ونقل المشرف تعليمات بحسب والمصابين  للمرضى والرئوي القلبي اإلنعاش

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد المقدمة  التمريضية  واالنشطة اإلجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الحيوية  العالمات التمريضية،وأخذ الرعاية  ،وتقديم واختناق وحروق  كسور  من والمصابين للمرضى االصابة  حاالت استقبال

 .والمخبرية 

 .والرئوي القلبي اإلنعاش  ومعدات  أجهزة  وتشغيل والمصابين المرضى  ونقل الطوارىء عربة  وتجهيز تفقد 2

3 
  تجبير ومواد الحروق عالج  مواد ومناولة  وتعقيمها  حالجرو  تنظيف  مثل  األولي اإلسعاف  إجراء في الطبيب تعليمات تنفيذ

 .الجروح عن الضمادات وتغير وفك الكسور 

 .والمصابين للمرضى المقدمة  التمريضية   واالنشطة  اإلجراءات  توثيق 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )حوادث(  األولية   اإلسعافات 1 الجماعي العمل 1

 األولية  اإلسعافات  بروتوكول مبادئ 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والتقرحات الجروح معالجة  3 الذاتي التطوير 3

 العظام تجبير 4 المثابرة 4

 والرئة القلب إنعاش 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 اإلسعاف   سيارات عاملو 3258 الوحدات  مجموعة

 طارئة طبية  خدمات فني 325802 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الحاالت نقل  و الطوارئ عربة  تحضير و المستشفى، داخل الطارئة  للحاالت الطبية  الخدمات تقديم

 .المختص الطبيب  قدوم  حين  إلى بهم اإلهتمام   و الطوارئ غرفة إلى الخطرة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والمخبرية  الحيوية   العالمات التمريضية،وأخذ الرعاية  ،وتقديم والمصابين للمرضى الطارئة   االصابة  حاالت استقبال 1

 .بهم اإلهتمام   و الطوارئ  غرفة  إلى والمصابين المرضى ونقل  الطوارىء عربة  تجهيز 2

3 
  تجبير ومواد الحروق عالج  مواد ومناولة  وتعقيمها  الجروح  تنظيف  مثل  األولي اإلسعاف  إجراء في الطبيب تعليمات تنفيذ

 .الجروح  عن الضمادات وتغيير وفك الكسور 

 .والمصابين المرضى من الطارئة  للحاالت المقدمة  التمريضية   واالنشطة  اإلجراءات  توثيق 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تمريض( الطوارئ عناية  1 الجماعي العمل 1

 األولية  اإلسعافات  بروتوكول مبادئ 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )حوادث(  األولية   اإلسعافات 3 الذاتي التطوير 3

 والتقرحات الجروح معالجة  4 المثابرة 4

 والرئة القلب إنعاش 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 تخدير فني 325901 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  في التخدير،والمشاركة  بمواد  المريض التخدير،وحقن اخصائي تعليمات بحسب التخدير مواد تحضير

 العمل  تقارير وتقديم وإعداد اإلنعاش عملية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 للتخدير  المريض وتحضير تهيئة  1

 التخدير اخصائي لتعليمات وفقا والكمية  النوع  بحسب التخدير مواد تحضير 2

 التخدير  اخصائي تعليمات بحسب المخدرة بالمادة المريض حقن 3

 ونقله  المريض إنعاش عملية في المشاركة  4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المركزة  والعناية  التخدير 1 الجماعي العمل 1

 المرضى  مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية( التقنيات )هندسة  التخدير علم 3 الذاتي التطوير 3

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  4 المثابرة 4

 التقارير  إعداد 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 عمليات غرفة فني 325902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  المريض تجهيز في  والمشاركة  الجراحية، والمستلزمات المواد من  العمليات  غرفة  احتياجات توفير

 للمريض، الحيوية   العالمات قراءة  ومراقبة  العملية،  إجراء أثناء  في  الطبي الفريق ومساعدة للعملية،

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  غرفة  جاهزية  وتفقد المشرف،  الجراح أو  الجراحة  في المختص الممرض تعليمات بحسب العمليات  غرفة  احتياجات توفير

 .العمليات

 .العملية  إجراء  على ذويه  من  األمر ولي أو المريض موافقة   وأخذ العمليات لغرفة اإلدخال قبل  للعملية  المريض تحضير 2

 .ومناولتها  الجراحية   العملية  مستلزمات  تحضير 3

 .اإلنعاش غرفة  إلى  المريض  ونقل عادية، غير قراءات بأي الطبي الفريق وإعالم  للمريض الحيوية  العالمات قراءات  مراقبة  4

 .اوحفظه وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجراحة مساعدة 1 الجماعي العمل 1

 )تمريض( المركزة العناية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المرضى  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الطبية اإللكترونيات 4 المثابرة 4

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 قلب  تقنية  فني 325903 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  تخطيط  وإجراء القلب، تخطيط  أجهزة  وتشغيل وتجهيز تفقد في المختص النائب الطبيب مساعدة

 المريض، لقلب الصدى فحص  جهاز  أقطاب وتوصيل وتجهيز اإلجهاد، وتحت العادي القلب

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد  والرئوي، القلبي  اإلنعاش إجراء   في والمشاركة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المختص النائب الطبيب تعليمات بحسب للقلب الصدى وفحص القلب تخطيط  أجهزة وخدمة  وتشغيل تجهيز 1

 .المعالج للطبيب وتقديمه  المخطط  واستخراج  القلب تخطيط  عملية إجراء 2

 .المعالج للطبيب وتقديمه  المخطط  واستخراج اإلجهاد تحت القلب تخطيط  عملية إجراء 3

 .الطبيب تعليمات بحسب والشرايين والصمامات قلبلل الصدى  فحص جهاز  اقطاب وتوصيل المريض تجهيز 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية  المجاالت 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية اإللكترونيات 3 الذاتي التطوير 3

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 قلب  قسطرة فني 325904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 القلب تخطيط  وإجراء القلب، تخطيط  أجهزة  وتشغيل وتجهيز تفقد في المختص الطبيب مساعدة

  في والمشاركة  المريض، لقلب الصدى فحص  جهاز  أقطاب وتوصيل وتجهيز اإلجهاد، وتحت العادي

 مل الع تقارير وتقديم وإعداد والرئوي، القلبي اإلنعاش  إجراء
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المختص النائب الطبيب تعليمات بحسب للقلب الصدى وفحص القلب تخطيط  أجهزة وخدمة  وتشغيل تجهيز 1

 المعالج للطبيب وتقديمه  المخطط  واستخراج  القلب تخطيط  عملية إجراء 2

 المعالج للطبيب وتقديمه  المخطط  واستخراج اإلجهاد تحت القلب تخطيط  عملية إجراء 3

 الطبيب تعليمات بحسب والشرايين والصمامات للقلب الصدى  فحص جهاز  اقطاب وتوصيل المريض تجهيز 4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكهربائية  المجاالت 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المهنية والسالمة الصحة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 قلب  تروية  فني 325905 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  بتجهيز القيام  و القلب، تروية  أجهزة  وتشغيل وتجهيز تفقد في المختص النائب الطبيب مساعدة

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد مساعدته  و المريض
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المختص النائب الطبيب تعليمات بحسب القلب تروية  أجهزة وخدمة  وتشغيل تجهيز 1

 .المختص النائب الطبيب تعليمات تنفيذ و القلب  تروية  عملية  إجراء في المساعدة 2

 .يحتاجه  الذي الكامل الدعم إعطاؤه و القلب  لتروية  مساعدته  و المريض تجهيز 3

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و اءاتإجر تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والرئة القلب إنعاش 1 الجماعي العمل 1

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية التقنيات خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 الطب علوم  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 ُكلى  غسيل فني 325906 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 تعليمات بحسب الكلى  غسيل جهاز  وتشغيل الغسيل،وتفقد لعملية  المرضى تحضير

 العمل تقارير وتقديم  وإعداد  الغسيل عملية  إجراء   في المشرف،والمشاركة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 وتوثيقها الفحوصات إلجراء الالزمة  والعينات للمريض الحيوية   العالمات وأخذ  الغسيل لعملية  المريض تجهيز 1

2 
  بحسب بالمواد الجهاز وتزويد الغسيل لعملية  الالزمة المواد  وتوفير صالحيته  من والتاكد  الكلى غسيل جهاز  وتشغيل تفقد

 التعليمات

 الغسيل  عملية  اثناء  في  الجهاز  ومراقبة الالزمة واألدوات  المواد  ومنأولة  الغسيل عملية إجراء في المشرف مساعدة 3

 المعالج الطبيب تعليمات بحسب الغسيل  بعد الالزمة   االنشطة  تنفيذ وعلى التنقل على المريض مساعدة 4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكلى غسيل مساعدة 1 الجماعي العمل 1

 الكلى غسيل تمريض 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية اإللكترونيات 3 الذاتي التطوير 3

 الطبية(  الفنية )المعدات الصيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 حصى  تفتيت فني 325907 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 تعليمات بحسب الحصى تفتيت أجهزة وتشغيل وتفقد الحصى، تفتيت لعملية  المرضى تحضير

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الحصى تفتيت عملية  إجراء  في والمشاركة  المشرف،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتوثيقها  الفحوصات  إلجراء الالزمة  والعينات للمريض الحيوية  العالمات وأخذ الحصى تفتيت لعملية  المريض تجهيز 1

2 
 بالمواد الجهاز  وتزويد الحصى تفتيت لعملية  الالزمة المواد وتوفير  صالحيته  من والتاكد  الحصى تفتيت جهاز  وتشغيل تفقد

 .التعليمات بحسب

 .العملية  أثناء  الجهاز   ومراقبة  الالزمة  واألدوات المواد ولة ومنا الحصى تفتيت عملية إجراء في المشرف مساعدة 3

 .المعالج الطبيب تعليمات بحسب الحصى تفتيت بعد الالزمة   االنشطة  تنفيذ وعلى التنقل على المريض مساعدة 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكلى غسيل مساعدة 1 الجماعي العمل 1

 الكلى غسيل تمريض 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية اإللكترونيات 3 الذاتي التطوير 3

 الطب علوم  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 تغذية فني 325908 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  خطة  إعداد في  والمشاركة  واألصحاء،  للمرضى المناسبة  والمشروبات االطعمة   ونوع  كمية  دراسة 

 وفحص وتقديمها وإعدادها  والمشروبات الغذائية والوجبات المواد تجهيز على واإلشراف التغذية،

 العمل  تقارير وتقديم وإعداد  والشراب الطعام  ونظافة  جودة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 وجبة  كل مكونات وتحديد المناسبة  والمشروبات االطعمة  ونوع  كمية  واالصحاء،وتحديد للمرضى الالزم  الغذائي التحليل  إجراء 1

 للمرضى الغذائية  الوجبات مكونات ،وتحديد للمريض الغذائية  االحتياجات وتصنيفها،وتحديد المرضية  الحاالت دراسة  2

 ومكوناته الغذاء جوة ومراقبة  لتنفيذها والدوري الزمني  والبرنامج التغذية   خطة  إعداد 3

4 
  معدات المعتمدة،وتفقد والمواصفات للمقايس ومطابقتها المواد سالمة   من والتاكد الغذائية المواد إعداد  على اإلشراف

 الطعام وتخزين وتبريد حفظ 

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الغذائية النظم تعليم 1 الجماعي العمل 1

 التغذية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الغذائية النظم علم 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 سريري  غير غذاء  علم فني 325909 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  على بناء   تغذية  برامج  وإعداد وخارجها المستشفيات في المرضى تغذية مجال في المشورة تقديم

  سريرية   الغير بالتغذية  المتعلقة  والتقارير الوثائق  وإعداد للمرضى، الصحية  واالحتياجات الحالة 

 .وحفظها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الغذائية  قيمها وتحديد الصحية  وحالته  للمريض المناسبة  سريرية الغير األغذية  أنواع  وتحديد المعالج الطبيب توصيات دراسة 

 .الحرارية  السعرات من المريض وحاجة 

 .الصحية  حالتهم ضوء في للمرضى سريرية الغير التغذية   برامج إعداد 2

 .ائج النت وتقييم سريري الغير  الغذائي   البرنامج فاعلية  تقييم 3

 .سريرية الغير التغذية   مجال في التطورات ومواكبة  العمل وإجراءات  أساليب تطوير 4

5 
  واإلجراءات  للسياسات وفقا   بها الخاصة  البيانات قاعدة في وحفظها سريرية   الغير بالتغذية  المتعلقة  والتقارير الوثائق إعداد

 .السريرية   الغير التغذية أعمال بمختلف  القيام ءأثنا  العامة  السالمة  وقواعد مبادئ تطبيق وضمان المنظمة،
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التغذية  1 الجماعي العمل 1

 التغذية كيمياء 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والتغذية الغذائي بالنظام  العالج 3 الذاتي التطوير 3

 الصحي   الغذاء 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 تعقيم  فني 325910 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وإعداد والتغليف  التعقيم عملية  وإجراء  التعقيم مواد تعقيمها،وتحضير المطلوب األدوات استالم

 العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  وشروط الصنع مادة بحسب وتصنيفها األدوات تعقيمها،واستالم  المطلوب األدوات لتسجيل الالزمة  الكشوفات إعداد

 التعقيم

 التعقيم لعملية  األدوات   وتحضير المناسبة  بالكميات وتجهيزها التعليمات بحسب لألدوات المناسبة  التعقيم مواد تحديد 2

 المشرف وتعليمات للتعقيم المحدد المدة بحسب ومراقبتها التعقيم عملية  وإجراء التعقيم أجهزة وتشغيل تفقد 3

 المعتمدة  واإلجراءات األسس بحسب يمالتعق بعد واألدوات المعدات وتسليم المعقمة  المواد تغليف  4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التعقيمي   الصحي التنظيف  1 الجماعي العمل 1

 المختبر( )مواد التعقيم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية اإللكترونيات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 32 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 325 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الصحة  في المساعدون االختصاصّيون 3259 الوحدات  مجموعة

 عصبية فسيلوجيا فني 325911 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  في  الطبيب مساعدة و العصبي، الجهاز  أجهزة  وتشغيل وتجهيز تفقد في المختص الطبيب مساعدة

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد مساعدته   و المريض بتجهيز القيام  و العصبي الجهاز   عمليات إجراء
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المختص النائب الطبيب تعليمات بحسب العصبي الجهاز  أجهزة وخدمة  تشغيل و تجهيز 1

 .المختص النائب الطبيب  تعليمات تنفيذ و العصبي الجهاز   عمليات إجراء في المساعدة 2

 .يحتاجه  الذي الكامل  الدعم إعطاؤه و العمليات لدخول مساعدته  و المريض تجهيز 3

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  اتتعليم و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الوظيفي العصبي الجهاز  عالج 1 الجماعي العمل 1

 السريري  العصبية  األعضاء وظائف  علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األعضاء  وظائف  علم 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 والتمويل المالية  األوراق ووسطاء  تجار  3311 الوحدات  مجموعة

 أجنبية عمالت تاجر 331101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 والتوصية  المستثمرين، عن  بالنيابة  أو الخاص المؤسسة  لحساب وبيعها األجنبية  العمالت شراء 

 الجذابة التداول  وصفقات باألسعار 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  ومتطلبات احتياجات  وفهم التضخم، ومعدالت الفائدة وأسعار الصرف أسعار   مثل المالية،  التحليالت إلجراء البيانات جمع

 االستثمار

 والمراجحة االستثمار  فرص وتحديد التصوريات، وبلورة االتجاهات وتحديد المالية، النماذج  وإنشاء المالية، التحليالت  إجراء 2

 صحيح بشكل الصفقات معالجة  وضمان المستثمر، أو المؤسسة  تفويض مع يتناسب بما وبيعها األجنبية  العمالت شراء  3

 التنافسية التداول صفقات معدالتال حول التوصيات تقديم 4

 والمالية  النقدية   السياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النقدية السياسة  1 الجماعي العمل 1

 العمالت تحويل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المصرفي  القانون 3 الذاتي التطوير 3

 النقدية السياسة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 والتمويل المالية  األوراق ووسطاء  تجار  3311 الوحدات  مجموعة

 مالية أوراق  وسيط  331102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والتوصية  األفراد، المستثمرين عن نيابة  والسندات األسهم مثل  وبيعها، المالية   األوراق شراء 

 المالية   واألوراق التداول بصفقات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 احتياجات وفهم  االقتصادية، واالتجاهات األسهم،  أسعار  وتطور  الشركة أداء  مثل المالية،  التحليالت إلجراء البيانات جمع

 االستثمار ومتطلبات

 والمراجحة االستثمار  فرص وتحديد االتجاهات وتحديد المالية، النماذج  وإنشاء المالية، التحليالت  إجراء 2

 صحيح بشكل الصفقات معالجة  وضمان المستثمر، تفويض مع يتناسب بما وبيعها المالية   األوراق شراء  3

 المالية   واألوراق التنافسية التداول صفقات ولح التوصيات تقديم 4

 المالي التحليل  أو السوق حركة على بناء السليم القرار  إتخاذ على تساعدهم التي بالمعلومات المستثمرين تزويد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيانات تحليل 1 الجماعي العمل 1

 السندات   استثمار   أدوات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األسهم   استثمار  خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 األسهم  أبحاث 4 المثابرة 4

 االئتمان مخاطر 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 والقروض  االئتمان مسؤولو 3312 الوحدات  مجموعة

 قروض طلبات مسؤول 331201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وجمع القروض، خيارات  وشرح العمالء ومقابلة  واالئتمان، القروض  طلبات في العمالء مساعدة

 الرفض   أو التصديق على للحصول طلبات وتقديم الوثائق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المتاحة  والقروض االئتمان لخيارات المختلفة  والشروط األنواع وشرح االئتمانية، احتياجاتهم لفهم الطلبات مقدمي  مقابلة  1

2 
 ملفات وتحديث الطلبات،  بمقدمي المتعلقة  األخرى المالية  والمعلومات والدخول  االئتمانية  السجالت من ُنسخ جمع

 والقروض االئتمان

 للطلب المصاحبة  والمذكرات الوثائق  بكافة  مرفقة   االعتمادات، دار إص  مسؤول إلى القروض طلبات إحالة  3

4 
  على العمالء وإطالع  الناقصة، المستندات لطلب  العمالء مع والتواصل القروض، طلبات على الموافقات  إصدار   متابعة 

 الرفض   أو القبول قرارات

 لقروضهم  الفعالين العمالء سداد ومتابعة  القروض طلبات تعبئة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االئتمان  قانون 1 الجماعي العمل 1

 االئتمان تصنيف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 االئتمان مخاطر 3 الذاتي التطوير 3

 االئتماني الوضع بيانات 4 المثابرة 4

 الديون  تحصيل 5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 والقروض  االئتمان مسؤولو 3312 الوحدات  مجموعة

 عقاري تمويل طلبات مسؤول 331202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  العمالء عن البيانات وجمع واالستعالم   بالعمالء الخاصة  العقاري التمويل طلبات وتقييم استقبال

 التعاقدات  إلجراء القانونية  والمستندات الوثائق واستكمال تمويل على الحصول في يرغبون الذين
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 وماليا ائتمانيا وتحليلها العقاري التمويل طلبات استقبال 1

2 
 تقنيات أحدث لمعرفة  العقارات سوق على المستمر واالطالع العقاري بالتمويل الخاصة  المنتجات جميع وتسويق بيع

 العقاري والتسويق الترويج وأساليب

3 
  والميزانيات  العمالء رغبات وتقييم  عقاري تمويل على الحصول في يرغبون الذين  للعمالء  النظام   على الطلبات ادخال

 المناسبة االقتراحات وتقديم االقتصادية  والقدرات المحددة

 وانجازها العقارية  العمالء طلبات بعة متا 4

 البيع مستويات ورفع له  الموكلة  البيعة  أهداف تحقيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التمويل  1 الجماعي العمل 1

 االئتماني الوضع بيانات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيانات جمع 3 الذاتي التطوير 3

 المالية   والمالءة االستقرار  4 المثابرة 4

 االئتمان  قانون 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 والقروض  االئتمان مسؤولو 3312 الوحدات  مجموعة

 التمويلي التأجير طلبات مسؤول 331203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 الوثائق وجمع التأجير، خيارات  وشرح العمالء ومقابلة  التمويلي،  التأجير  طلبات في العمالء مساعدة

 .الرفض  أو التصديق على للحصول الطلبات وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المتاحة  التمويلي  التأجير لخيارات المختلفة  والشروط األنواع  وشرح احتياجاتهم، لفهم الطلبات مقدمي  مقابلة  1

2 
 ملفات وتحديث الطلبات،  بمقدمي المتعلقة  األخرى المالية  والمعلومات والدخول  االئتمانية  السجالت من ُنسخ جمع

 .والقروض االئتمان

 .للطلب المصاحبة  والمذكرات الوثائق  بكافة  مرفقة   االعتمادات، إصدار   مسؤول إلى القروض طلبات إحالة  3

4 
  العمالء وإطالع  الناقصة،  المستندات لطلب العمالء مع والتواصل التمويلي، التأجير طلبات على الموافقات  إصدار   متابعة 

 .الرفض  أو القبول  قرارات على

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التمويل  1 الجماعي العمل 1

 االئتماني الوضع بيانات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيانات جمع 3 الذاتي التطوير 3

 المالية   والمالءة االستقرار  4 المثابرة 4

 االئتمان  قانون 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 المحاسبة في المساعدون االختصاصّيون 3313 الوحدات  مجموعة

 حسابات مساعد 331301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  دفتر في والقيود الحسابات والمالية،وإجراء المحاسبية  بالمعامالت الخاصة  السجالت مسك

 العمل  تقارير وتقديم وإعداد ومراجعتها االستاذ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المستندات دقة  من لديها،والتحقق يعمل التي للجهة  المالية  والمبادالت بالعمليات الخاصة  والدفاتر السجالت مسك

 األخرى المالية  والمبادالت والمقبوضات بالمدفوعات الخاصة  والسجالت

 منتظمة  فترات في   االستاذ  دفاتر في الحسابات وترصيد وتجميع القيود ومراجعة  وتقييد الالزمة التقديرية  الحسابات عمل 2

3 
  الدائنة  الحسابات وموازنة  والمقبوضات المدفوعات الظهار  ومحددة متالحقة  فترات  خالل البيانية التقارير وتصنيف  تجميع

 والمدينة 

 العمالء حسابات كشوف وإعداد محددة زمنية   فترة أو عام  عن المالية  والحسابات البيانات إعداد 4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والضرائب  المحاسبة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اليومية السجالت حفظ  1 الجماعي العمل 1

 السجالت مسك 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الدفاتر مسك 3 الذاتي التطوير 3

 البيانات تحليل 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 المحاسبة في المساعدون االختصاصّيون 3313 الوحدات  مجموعة

 مخزون مراقب 331302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 المستلمة  والكميات وأسمائها باألنواع  المتعلقة  البيانات وإدخال الصنف،  وبطاقات  سجالت إعداد

  البطاقات  مع  النتائج ومقارنة  المخزون وجرد والسلع، المواد على الطلب حد ومراقبة  والمصروفة،

 العمل تقارير وتقديم وإعداد والسجالت،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المخزونة  والمواد السلع  عناصر من لكل الصنف وبطاقات  سجالت إعداد 1

 والمخرجات( )المدخالت والمصروفة  المستلمة  والسلع بالمواد المتعلقة  البيانات إدخال 2

3 
  انتهاء تاريخ  ومراقبة ومتابعة   الشراء، طلبيات لتجهيز المعنيين  وإشعار  والسلع للمواد الطلب حد تحديد في المشاركة 

 الصالحية 

 والبطاقات  السجالت مع الكميات ومطابقة  المخزون جرد  في لمشاركة ا 4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والضرائب  المحاسبة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اليومية السجالت حفظ  1 الجماعي العمل 1

 السجالت مسك 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الدفاتر مسك 3 الذاتي التطوير 3

 السلع وصول مراقبة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن والرياضيات اإلحصاء في المساعدون االختصاصّيون 3314 الوحدات  مجموعة

 إحصائي  مراقب 331401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  االحصائية  والتعليمات واللوائح االنظمة   تطبيق ومتابعة  االحصائية   واالجراءات العمليات مراقبة 

  في العاملين   تطبيق من  والتأكد  الميدانية  اإلحصائية  األعمال تنفيذ ومراقبة الحكومية، لألجهزة

 للتعليمات الميدان
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  اإلجراءات واتخاذ االحصائية  المخالفات عن والكشف  التابعة  الحكومية  الجهات في واجراءاتها االحصائية   العمليات مراقبة 

 بشأنها الالزمة

 .المعنية  الحكومية  األجهزة  لدى االحصائية  والتعليمات واللوائح االنظمة  تطبيق  متابعة  2

3 
  الالزمة  التوصيات ووضع  التابعة، الجهات لدى اإلحصائي العمل  فرق تواجه  التي والصعوبات التحديات عن  الدارسات اعداد

 الغحصائي  الميداني   العمل مشاريع حالة  تقارير  وتقديم العامة،  الظواهر بعض عن

4 
 بالمهام  العمل فرق تزام وال اإلجراءات سير دقة  من  والتأكد المختلفة  الميداني العمل لمواقع الميدانية  بالجوالت القيام 

 المحددة 

 .التابعة الجهات  لدى اإلحصائي العمل سير  عن اليومية   التقارير اعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اإلحصاء  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلحصائية  المراقبة  1 الجماعي العمل 1

 التطبيقي  اإلحصاء 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الوصفي اإلحصاء 3 الذاتي التطوير 3

 اإلحصاء  علوم  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن والرياضيات اإلحصاء في المساعدون االختصاصّيون 3314 الوحدات  مجموعة

 إكتوارية مساعد 331402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الرامية النماذج وتطبيق الحسابية،  العمليات وإجراء ومعالجتها، اإلكتوارية  البيانات جمع في المساعدة

 بالتأمين  المتصلة  األنشطة  ودعم الجديدة، المنتجات وتسعير المخاطر، تقييم إلى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 اإلحصاءات   من وغيرها والوفيات والحوادث المطالبات معدالت مثل البيانات، جمع 1

 الجديدة  المنتجات وتسعير المخاطر لحساب  اإلكتوارية الحسابية  العمليات تنفيذ 2

 والتحليالت  النتائج لمشاركة  واإلحصائية  اإلكتوارية   البيانية  والرسوم  والمخططات التقارير إعداد 3

 الحاجة   عند العامة  المهام  في لهم الدعم وتقديم واإلحصائيين، اإلكتواريين الخبراء إشراف تحت العمل 4

 القياسية اإلكتوارية النماذج وتطبيق بالتأمين، المتصلة  األنشطة  دعم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضيات ( 1) التعليمي المجال

 اإلحصاء  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيانات جمع 1 الجماعي العمل 1

 البيانات  قواعد إدارة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلكتوارية الرياضيات 3 الذاتي التطوير 3

 البيانات  وتحليل معالجة  4 المثابرة 4

 البيانات نمذجة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن والرياضيات اإلحصاء في المساعدون االختصاصّيون 3314 الوحدات  مجموعة

 رياضيات مساعد 331403 المهنة
 

 .الرياضيات لعلماء الدعم وتقديم وتقديمها، ومعالجتها الرياضية، البيانات جمع المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الصلة   ذات الرياضية  المبادئ بتطبيق وذلك عليها، والمحافظة  ومراجعتها الرقمية  البيانات قواعد جمع 1

 .الرياضية  الحسابات إلجراء الحاسوب برامج تشغيل 2

 .والتحليالت  النتائج لمشاركة  الرياضية   البيانية  والرسوم  والمخططات التقارير إعداد 3

 .الضرورة عند العامة  المهام  في الدعم وتقديم الرياضيات،  علماء إشراف تحت العمل 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضيات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضيات علم 1 الجماعي العمل 1

 البيانات  وتحليل معالجة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الرياضي  اإلحصاء 3 الذاتي التطوير 3

 )تعليم( التطبيقية  الرياضيات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن والرياضيات اإلحصاء في المساعدون االختصاصّيون 3314 الوحدات  مجموعة

 إحصاء  مساعد 331404 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتقديم وإعداد اإلحصائية،  البيانات وترميز وتدقيق وجمع الميدانية، اإلحصائية  المسوحات تنفيذ

 .العمل تقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 الباحث مع بالتنسيق ووضوحها مصداقيتها  من للتحقق الميدانية   التجربة   وإجراء  اإلحصائية، البيانات  استمارة تدقيق

 .اإلحصائي

 .الميداني اإلحصائي المسح عملية تنفيذ على اإلشراف 2

3 
  وترميز اإلحصائية   البيانات ودقة  اكتمال حيث من  الميدانيين المساحين من الواردة اإلحصائية  االستمارات وتدقيق جمع

 .اآللي بالحاسب لمعالجتها البيانات

4 
 اإلحصائية، واللوحات واألشكال الجداول ورسم اإلدخال، دقة  من للتأكد اآللي بالحاسب إدخالها بعد اإلحصائية  البيانات تدقيق

 .وتوثيقها اإلحصائية   والمعلومات تحديثالبيانات ومتابعة 

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اإلحصاء  ( 1) التعليمي المجال

 الرياضيات ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العددية البيانات تسجيل 1 الجماعي العمل 1

 اإلحصائي( )التحليل السوقي المسح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الشخصية( )المقابالت المقابالت  إجراء 3 الذاتي التطوير 3

 اإلحصاء  علوم  4 المثابرة 4

 التقارير  إعداد 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن والرياضيات اإلحصاء في المساعدون االختصاصّيون 3314 الوحدات  مجموعة

 إحصائي  مساح 331405 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتقديم وإعداد اإلحصائية،  البيانات وترميز وتدقيق وجمع الميدانية، اإلحصائية  المسوحات تنفيذ

 العمل  تقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 اإلحصائي الباحث مع بالتنسيق ووضوحها مصداقيتها  من للتحقق الميدانية   التجربة   وإجراء  اإلحصائية، البيانات  استمارة تدقيق 1

 الميداني اإلحصائي المسح عملية تنفيذ على اإلشراف 2

3 
  وترميز اإلحصائية   البيانات ودقة  اكتمال حيث من  الميدانيين المساحين من الواردة اإلحصائية  االستمارات وتدقيق جمع

 اآللي  الحاسبب لمعالجتها البيانات

4 
 اإلحصائية، واللوحات واألشكال الجداول ورسم اإلدخال، دقة  من للتأكد اآللي بالحاسب إدخالها بعد اإلحصائية  البيانات تدقيق

 وتوثيقها اإلحصائية   والمعلومات تحديثالبيانات ومتابعة 

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اإلحصاء  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العددية البيانات تسجيل 1 الجماعي العمل 1

 اإلحصائي( )التحليل السوقي المسح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الشخصية( )المقابالت المقابالت  إجراء 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن والرياضيات اإلحصاء في المساعدون االختصاصّيون 3314 الوحدات  مجموعة

 طبي  إحصاء فني 331406 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  لنتائج العملي  التطبيق في  والمشاركة  وتطبيقاتها، الطبية  اإلحصاءات حول والدراسات األبحاث  إجراء

 .الطبي اإلحصاء  مجاالت  في األبحاث
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطبي  اإلحصاء مجاالت  في للمساهمة  والتقنيات النظريات تطبيق 1

 .الطبي المجال  في واإلحصائية  االستقصائية  التجارب تنفيذ 2

 .وتفسيرها وتحليلها ومعالجتها البيانات تقييم 3

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اإلحصاء  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطبي  اإلحصاء 1 الجماعي العمل 1

 اإلحصائي( )التحليل السوقي المسح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيانات  وتحليل معالجة  3 الذاتي التطوير 3

 اإلحصاء  علوم  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 الخسائر ومقدرو المقيمون 3315 الوحدات  مجموعة

 معتمد  مقّيم 331501 المهنة
 

 العمل  تقارير وتقديم وإعداد قيمتها، وتقدير لتقييمها العقارات على الكشف  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  وبيئة  ومساحة  موقع من قيمتها، على المؤثرة والعوامل  تفاصيلها وتحليل  الرسمية   العقارات ومخططات  أوراق دراسة 

 .محيطة 

 .البناء  ومساحة  االجمالية  والمساحة  اإلهالك  ومقدار  والموقع الفنية  ومواصفاته  الواقع على العقار حالة  دراسة  2

3 
 للتقسيم الداخلية  اللوائح ومراجعة والموقع، والمساحة  الفنية  المواصفات حيث من عقارات من يشابهه  بما العقار  مقارنة 

مة  العقارية  الممتلكات على  المترتبة  اآلثار لتحديد البناء وقوانين  .المقيَّ

4 
 المتوافرة المعطيات ضمن مستقبلية تغيرات من عليها يطرأ  قد وما العقار  قيمة  بشأن للعمالء الفنية  رةالمشو تقديم

 وجودتها األصول حالة  وتحديد والخبرة

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

 المدنية والهندسة  البناء ( 2) التعليمي المجال

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المركبات تقييم 1 الجماعي العمل 1

 العقارات  تثمين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السلع تثمين 3 الذاتي التطوير 3

 األساسية النسب مقارنات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 الخسائر ومقدرو المقيمون 3315 الوحدات  مجموعة

م 331502 المهنة  التأمين  مطالبات مقيِّ
 

 المهنة  وصف ملخص

  إلى  استنادا   محتملة  احتيالية   أنشطة   أي  عن والتحري وصحتها، التأمين مطالبات حجم بشأن قرار  اتخاذ

 حجم وتحديد رفضها،  أو عليها التصديق  خالل من المطالبات معالجة  وضمان التفتيش، تقارير

 التعويضات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 وتوثيق المطالبات صحة  حول المفتشين تقارير ومراجعة  التأمين، بوليصة  تغطية  وتحديد التأمين، مطالبات صحة  تقييم

 رفضها  أو المطالبة  لقبول الموجبة  األسباب

2 
ق بالمطالبات الخاصة  التعويضات وحجم نوع  تحديد   بوليصة  تغطية  أساس على التعويض مستويات وتقييم عليها، المصدَّ

 وشروطها التأمين

 المطالبات   برفض اإلخطار  أو التعويضات دفع وضمان التأمين مطالبات معالجة  3

 االعتراضات  ومراجعة  األسئلة،  على ابة واإلج المطالبات،  صحة  من التحقق  عملية  شرح 4

 إضافية تحقيقات إلجراء  والتوجيه  صحتها، ومدى  التأمين  مطالبات حدوث احتمالية  لفهم الحوادث مفتشي  مع التنسيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التأمين قانون 1 الجماعي العمل 1

 المطالبات مناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التأمين  خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 )تأمين( المخاطر تقييم 4 المثابرة 4

 المركبات( )تأمين المطالبات تسوية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 الخسائر ومقدرو المقيمون 3315 الوحدات  مجموعة

 طبي تأمين  فني 331503 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  محتملة  احتيالية  أنشطة  أي عن والتحري  وصحتها، الطبي التأمين مطالبات حجم بشأن قرار  اتخاذ

 وتحديد  رفضها، أو عليها التصديق خالل  من المطالبات معالجة  وضمان  التفتيش، تقارير إلى  استنادا  

 .التعويضات حجم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المطالبات صحة  حول المفتشين  تقارير ومراجعة  التأمين، بوليصة  تغطية  وتحديد الطبي، التأمين مطالبات صحة  تقييم

 .رفضها أو المطالبة  لقبول الموجبة  األسباب وتوثيق

2 
ق الطبي  التأمين بمطالبات الخاصة  التعويضات وحجم نوع  تحديد   أساس على التعويض مستويات وتقييم عليها، المصدَّ

 .وشروطها التأمين بوليصة  تغطية 

 .المطالبات برفض اإلخبار  أو التعويضات دفع وضمان الطبي  التأمين مطالبات معالجة  3

 .والطعون االعتراضات ومراجعة األسئلة، على واإلجابة  الطبي،  التأمين مطالبات  صحة  من التحقق  عملية  شرح 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التأمين  خدمات 1 الجماعي العمل 1

 الصحية الرعاية  قضايا 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبية المصطلحات 3 الذاتي التطوير 3

 المطالبات مناولة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 الخسائر ومقدرو المقيمون 3315 الوحدات  مجموعة

م 331504 المهنة  عقاري  مقيِّ
 

 المهنة  وصف ملخص
  االستهالك معدل باالعتبار  األخذ مع  العقارات قيم وتقدير والنوعية، الحالة  لتحديد العقارات تقييم

 المماثلة  العقارات  وقيمة  االستبدال  وتكاليف 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 وجودتها األصول حالة  وتحديد العقارات،  قيمة  عن للعمالء المشورة تقديم 1

 المماثلة  العقارات  وقيمة  االستبدال وتكاليف  لألصل، اإلهالك ودراسة العقار، قيمة  تحديد 2

 الفني والتصميم واإلنشاء والمساحة  الحالة  لتقييم العقارية  الممتلكات معاينة  3

مة العقارية  الممتلكات على المترتبة   اآلثار  لتحديد البناء وقوانين للتقسيم الداخلية  اللوائح مراجعة 4  المقيَّ

 السوق وحالة  ومواصفاته  وحالته  العقار  موقع مثل  مناسبة  مقارنة  وحدات وتطبيق  العقارات مقارنة و دراسة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

 المدنية والهندسة  البناء ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العمالء  خدمة  1 الجماعي العمل 1

 البيانات جمع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اليومية السجالت حفظ  3 الذاتي التطوير 3

 النمو   ومعدالت قيم تقدير 4 المثابرة 4

 العقارات  سمسرة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 الخسائر ومقدرو المقيمون 3315 الوحدات  مجموعة

 أضرار مقيم 331505 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  تقارير إلى  استنادا   محتملة   احتيالية  أنشطة أي  عن والتحري وصحتها،  األضرار  حجم بشأن قرار  اتخاذ

 حجم وتحديد رفضها، أو  عليها التصديق خالل من األضرار مطالبات معالجة  وضمان التفتيش،

 .التعويضات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  األسباب توثيق و األضرار  صحة  حول المفتشين  تقارير ومراجعة  التأمين، بوليصة  تغطية  وتحديد  األضرار، صحة  تقييم

 .رفضها  أو المطالبة  لقبول الموجبة 

2 
ق باألضرار الخاصة  التعويضات وحجم نوع  تحديد   بوليصة  تغطية  أساس على التعويض مستويات وتقييم عليها، المصدَّ

 .وشروطها التأمين

 .المطالبات برفض  اإلخبار  أو التعويضات دفع ضمان و  األضرار  مطالبات لجة معا 3

 .والطعون االعتراضات ومراجعة  األسئلة، على واإلجابة  األضرار،  صحة  من التحقق  عملية  شرح 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

 العالج   وتقنية  الطبي التشخيص ( 2) التعليمي المجال

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األضرار تحقيقات 1 الجماعي العمل 1

 األضرار تقييم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المركبات  أضرار فحص 3 الذاتي التطوير 3

 )الشركات(  الحرائق  عن الناجمة  الخسائر تفتيش 4 المثابرة 4

 )خاص(   الحرائق  عن الناجمة  الخسائر تفتيش 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 الخسائر ومقدرو المقيمون 3315 الوحدات  مجموعة

 ومعدات  آالت مقيم 331506 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  تقارير إلى  استنادا   محتملة   احتيالية  أنشطة أي  عن والتحري وصحتها،  األضرار  حجم بشأن قرار  اتخاذ

 حجم وتحديد رفضها، أو  عليها التصديق خالل من األضرار مطالبات معالجة  وضمان التفتيش،

 .التعويضات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المطالبة  لقبول الموجبة  األسباب وتوثيق األضرار  حول المفتشين تقارير ومراجعة المستخدمة  والمعدات  اآلالت حالة   تقييم

 .رفضها  أو

2 
ق باألضرار الخاصة  التعويضات وحجم نوع  تحديد   بوليصة  تغطية  أساس على التعويض مستويات وتقييم عليها، المصدَّ

 .وشروطها التأمين

 .المطالبات برفض  اإلخبار  أو التعويضات دفع ضمان و  األضرار  مطالبات معالجة  3

 .والمعدات  اآلالت بوضع المتعلقة  الالزمة   اإلجراءات اتخاذ 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وطائرات  وسفن  سيارات ( 1) التعليمي المجال

 المعدنية  والحرف الميكانيكا ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والمعدات  اآلالت تثمين 1 الجماعي العمل 1

 المركبات تقييم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السوق تحليل 3 الذاتي التطوير 3

 واألدوات  اآلالت صيانة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والرياضيات المالية  العمليات في المساعدون االختصاصّيون 331 الثانوية  المجموعة

 الخسائر ومقدرو المقيمون 3315 الوحدات  مجموعة

 نفيسة ومعادن مصوغات مقيم 331507 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 المعادن و المصوغات تقييم و النفيسة  والمعادن المصوغات محالت على تفتيشية  بجوالت القيام 

 للمواصفات المعروضة  السلع مطابقة ومدى المعتمدة  باألسعار  االلتزام مدى  ومراقبة  النفيسة 

 .المعتمدة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 

  التي والمشروعات والبرامج الخطط وتطبيق النفيسة  والمعادن المصوغات بتقييم يتعلق فيما  الرئيسية  األهداف تطوير

  والعمليات األعمال لمختلف  المطلوبة  الجودة ومستويات والمعايير المواصفات وتحديد  األهداف، هذه تحقيق في تساهم

 .التجارية 

2 
  باستخدام  عليها الالزمة الفحوصات وإجراء النفيسة  والمعادن المصوغات وإنتاج بيع محالت على رقابية  بجوالت القيام 

 .تقييمها  بهدف المتخصصة  األجهزة

 .المتبعة  واألنظمة  للسياسات وفقا بشأنها المعتمدة القانونية  اإلجراءات  واتخاذ وجودها عند المخالفات في التحقيق 3

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اليدوية الحرف ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المجوهرات تثمين 1 الجماعي العمل 1

 المعدنية العمالت تثمين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السلع تثمين 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 التأمين  مندوبو 3321 الوحدات  مجموعة

 تأمين  وكيل 332101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  كوسيط  والعمل المشترين وتحديد التأمين، خدمات مقدمي  عن بالنيابة التأمين  وخدمات منتجات بيع

 الخدمات  مقدمي  وبين بينهم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  ومتطلباتهم المالي وضعهم لفهم المحتملين العمالء ومقابلة التأمين، ومنتجات لخدمات المحتملين المشترين تحديد

 البدنية الصحة  مثل الصلة، ذات األخرى والمعلومات

 الصلة ذات األخرى والمعلومات والشروط،  التغطية، التأمين، بوالص لفهم التأمين  خدمات مقدمي مع التنسيق 2

 للعمالء  تأمين بوليصة   بأفضل والتوصية  والمؤسسات، األفراد  عن بالنيابة  التأمين  خدمات بيع 3

 جديدة  وخدمات منتجات لتطوير التأمين  خدمات مقدمي مع والتنسيق السوق، في  الطلب اتجاهات مراقبة  4

 تأمين  بوالص شراء  في الراغبين األفراد  مع  التأمين عقود برم  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التأمين قانون 1 الجماعي العمل 1

 التأمين  مبيعات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التأمين  خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 )تأمين( المخاطر تقييم 4 المثابرة 4

 االجتماعي التأمين قانون 5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 التأمين  مندوبو 3321 الوحدات  مجموعة

 تأمين  وسيط  332102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والبائعين المشترين وتحديد والمؤسسات، األفراد  عن بالنيابة  التأمين  وخدمات  منتجات شراء 

 بينهم  كوسيط  والعمل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  ومتطلباتهم المالي وضعهم لفهم المحتملين العمالء ومقابلة التأمين، ومنتجات لخدمات المحتملين المشترين تحديد

 البدنية الصحة  مثل الصلة، ذات األخرى والمعلومات

2 
 والشروط، والتغطية، التأمين، بوالص لفهم التأمين  خدمات مقدمي مع والتنسيق التأمين، خدمات بائعي تحديد

 الصلة ذات األخرى والمعلومات

 .للعمالء تأمين بوليصة  بأفضل والتوصية  والمؤسسات، األفراد  عن بالنيابة  التأمين خدمات شراء  3

 التعاقد  قبل يحتاجها  التي   التأمينية  الخدمة   عن والكافية  الصحيحة بالمعلومات العميل تزويد 4

 تحتاجها التي  بالمعلومات التأمين  شركة  بتزويد  قيامة  عند والموضوعية  واالمانه  الدقة  التزام  الي  العميل  إرشاد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التأمين قانون 1 الجماعي العمل 1

 التأمين  مبيعات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التأمين  خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 )تأمين( المخاطر تقييم 4 المثابرة 4

 االجتماعي  التأمين 5 التنظيم 5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 التأمين  مندوبو 3321 الوحدات  مجموعة

 التأمين  طلبات مسؤول 332103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مطالبات، أي حدوث احتمالية  وتحديد الطلب، مقدم  حالة  وتقييم وتقييمها، التأمين طلبات تحليل

 .المقبولة  للطلبات األسعار وتحديد رفضها،  أو الطلبات على والتصديق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مطالبات، ألي تقديمهم واحتماالت الطلب، مقدمي  وضع وتقييم المرفقة، والمذكرات  والمستندات التأمين طلبات دراسة 

 .المطالبات لهذه المتوقع والحجم

 .الطلبات رفض  حالة  في المبررات وشرح المخاطر، تقييم أساس على رفضها  أو  التأمين طلبات على التصديق 2

ا المقبولة  الطلبات تسعيرة تحديد 3  .لتأمينا لعقد المتوقعة  والفترة المتضمنة، المخاطر مثل عوامل إلى  استناد 

 .الالزمة الموافقات وتأمين  التغطية، مواصفات  ذلك في بما التأمين، بوالص إعداد 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتأمين والبنوك التمويل ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التأمين  مبيعات 1 الجماعي العمل 1

 الملكية   على التأمين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التأمين  خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 المطالبات مناولة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 التجارية المبيعات مندوبو 3322 الوحدات  مجموعة

 مبيعات  مندوب 332201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  بالعمالء بيانات قاعدة وإعداد والخدمات(، )السلع بالمنتجات المتعلقة  والمواصفات البيانات جمع

  البيع،  عملية  وإتمام  ، البيع عروض وتقديم زيارتهم  أو بالعمالء واالتصال والمرتقبين الحاليين

 العمل  تقارير وتقديم وإعداد الديون، وتحصيل  العمالء  ومتابعة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 هواتفهم وأرقام وعنأوينهم بياناتهم مع والمرتقبين الحاليين للعمالء بيانات قاعدة بناء 1

2 
  وميزتها مواصفاتها واستعراض البيع، عروض وتقديم والخدمات( )السلع المنتجات  لترويج زيارتهم أو بالعمالء االتصال

 التنافسية

 المبلغ وتحصيل الفاتورة  وتحرير الييع عملية  وإتمام لة،المخو الصالحية  ضمن الخصومات ومنح  األسعار من التحقق 3

 المالية.  للدائرة وتوريدها وتوثيقها وتسجيلها العمالء ديون تحصيل 4

 وحفظها. وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

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

 الهاتفي( )التسويق المبيعات في خبرة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنتج مواصفات 3 الذاتي التطوير 3

 والهدايا التسويق مواد 4 المثابرة 4

 التفاوض خبرات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 التجارية المبيعات مندوبو 3322 الوحدات  مجموعة

 تجاري  وكيل 332202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  اإلشراف  و البيع  شروط و كميات  و أنواع  بشأن يمثلها التي الموردة  أو المنتجة  الجهات  مع التعاقد

  كفتح الكتابية  األعمال إدارة إلى  باإلضافة  الزبائن  محاسبة  و الفاتورة  تحرير و البيع عمليات على

 .إلكترونيا   و يدويا   الملفات و السجالت
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المطلوبة  الكميات  و األنواع  تحديد و  البيع، شروط و كميات  و أنواع  بشأن يمثلها التي الموردة  أو المنتجة  الجهات  مع التعاقد

 .منها

2 
  شكوى متابعة  و الزبائن محاسبة  و الفاتورة تحرير و البيع عمليات على  اإلشراف و التجارية، المنتجات  من نماذج و عينات عرض

 .حّلها على العمل  و الزبائن

 .عليهم النماذج و العينات لعرض مقابلتهم و المتوقعين و الحاليين  الزبائن بأسماء بيانات قاعدة توفير 3

 .يمثلها التي للشركة  التقارير إعداد  و  بالمراسالت القيام  و إلكترونيا   و يدويا   الملفات و السجالت  فتحك الكتابية  األعمال  إدارة 4

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تعليمات و إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التسويقي(  )التواصل التسويق 1 الجماعي العمل 1

 والتجارة  الصناعة  قضايا 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السلع تثمين 3 الذاتي التطوير 3

 والواردات  الصادرات توثيق 4 المثابرة 4

 التجاري القانون 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 المشترون 3323 الوحدات  مجموعة

 الخاصة  التجارية للعالمات توريد أخصائي 332301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الخاصة، التجارية العالمة  تحمل منتجات توريد بهدف عليها، والتعرف المصنعة  الشركات عن البحث

  االلتزام  لضمان الخارجي التوريد  عالقات وإدارة وموثوقيتها، المستهدفة  الشركات جودة وتقييم

 .دية التعاق باالتفاقيات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 اإلنتاج، وحجم والتكاليف،  المنتجات، جودة وتقييم الخاصة،  التجارية  للعالمات المحتملة  المصنعة   الشركات إمكانيات تحليل

 .المتطلبات  من وغيرها

 .معها والتفاوض المصنعة  الشركات اختيار  في  اإلدارة ومساعدة  بالعطاءات، الخاصة  الطلبات تقديم 2

3 
  في عليه  منصوص  هو لما المصنعة  المنتجات تلبية  وضمان عليها، المتفق الجودة  ومعايير  التقنية  االتفاقيات تحليل

 .التعاقدية  االتفاقات

 .المخاطر  وإدارة  التسليم، في تأخيرات أي حدوث لتفادي المصنعة  الشركات مع والتواصل المصنعة، الشركات  أداء مراقبة  4

 .جديدة عالقات وإنشاء  المصنعة   الشركات مع  العالقات على الحفاظ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التسويقي(  )التواصل التسويق 1 الجماعي العمل 1

 السلع بحوث 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التجارية بالعالمات التوعية  3 الذاتي التطوير 3

 التجارية العالمات قانون 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 المشترون 3323 الوحدات  مجموعة

 مشتريات  مندوب 332302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 المناقصات، طريق عن والسلع المواد وشراء المباشر، الشراء طريق عن والسلع المواد شراء 

 المتعلقة  المالية  المطالبات وتدقيق والمواصفات، الكميات ومطابقة  المشتريات استالم   ومتابعة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد بالمشتريات،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للمشتريات التنظيمية   للوائح وفقا وتدقيقها المعنية  الجهة  في  الشراء طلبات دراسة  1

 .التنظيمية  للوائح وفقا والسلع للمواد المباشر  الشراء 2

3 
  وإرساء الدراسة، نتائج وتدقيق  ومتابعتها العروض دراسة  فرق وتشكيل التوريد عروض وجمع وتوزيعها المناقصات تجهيز

 .والتنظيمات للوائح وفقا األنسب العرض على الشراء طلب

 .المالية  المطالبات وتدقيق والمواصفات، لكمياتا ومطابقة  المشتريات استالم 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الشراء  1 الجماعي العمل 1

 واللوجستيات  المشتريات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الشراء  لوائح 3 الذاتي التطوير 3

 المنتج مواصفات 4 المثابرة 4

 المنتج  سالمة  من التحقق 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 التجارّيون الوسطاء 3324 الوحدات  مجموعة

 مستقبلية سلع وسيط  332401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  المالية، التحليالت إجراء  و الطلب  وتوقعات األسعار  تطور مثل المالية،  التحليالت إلجراء البيانات جمع

 تقديم و وبيعها ومشتقاتها المستقبلية   السلع شراء إلى  باإلضافة  المالية  النماذج وإنشاء

 .الجذابة  والمشتقات المستقبلية  والسلع التنافسية، التداول صفقات حول التوصيات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 احتياجات وفهم الكلي، االقتصاد واتجاهات الطلب،  وتوقعات األسعار  تطور مثل المالية،  التحليالت إلجراء البيانات جمع

 .االستثمار  ومتطلبات

 .والمراجحة  االستثمار  فرص وتحديد التصورات، وبلورة االتجاهات وتحديد المالية، النماذج  وإنشاء المالية، التحليالت  إجراء 2

 .صحيح بشكل الصفقات معالجة  وضمان وبيعها، ومشتقاتها المستقبلية  السلع شراء  3

 .الجذابة  والمشتقات المستقبلية  والسلع  التنافسية، التداول صفقات حول التوصيات تقديم 4

5 
  والشحن النقل  خدمات مقدمي مع والتواصل وبيعها، المستقبلية  السلع  بشراء المتعلقة  اللوجستية  الخدمات تنسيق

 .الصلة  ذات  الخدمات  من  وغيرها والتأمين
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المال  رأس  أسواق تحليل 1 الجماعي العمل 1

 السلع تثمين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السلع بحوث 3 الذاتي التطوير 3

 البضائع على القروض 4 المثابرة 4

 العمالء  خدمة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 التجارّيون الوسطاء 3324 الوحدات  مجموعة

 سلع  وسيط  332402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  التداول بصفقات والتوصية  المستثمرين، عن بالنيابة  وبيعها ومشتقاتها المادية  السلع شراء 

 .الجذابة المالية  واألوراق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 احتياجات وفهم الكلي، االقتصاد واتجاهات الطلب،  وتوقعات األسعار  تطور مثل المالية،  التحليالت إلجراء البيانات جمع

 .االستثمار  ومتطلبات

 .والمرابحة  االستثمار  فرص وتحديد التصورات، وبلورة االتجاهات وتحديد المالية، النماذج  وإنشاء المالية، التحليالت  إجراء 2

3 
  وضمان المستثمر، تفويض مع يتناسب بما اآلجلة  والعقود المستقبليات  مثل وبيعها، ومشتقاتها المادية  السلع شراء 

 .صحيح بشكل الصفقات معالجة 

 .الجذابة  والمشتقات والسلع  التنافسية، ولالتدا صفقات حول التوصيات تقديم 4

5 
  والتأمين والشحن  النقل خدمات مقدمي مع والتواصل وبيعها، المادية  السلع  بشراء المتعلقة  اللوجستية  الخدمات تنسيق

 .الصلة  ذات  الخدمات  من وغيرها
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السلع بحوث 1 الجماعي العمل 1

 السلع تثمين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السلع وصول مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 السمسرة  4 المثابرة 4

 العمالء  خدمة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والشراء  البيع ووسطاء وكالء 332 الثانوية  المجموعة

 التجارّيون الوسطاء 3324 الوحدات  مجموعة

 شحن  وسيط  332403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 والتفاوض بالعمالء خاصة  بيانات قاعدة واستخدام  والبحري، والجوي البري للشحن مكتب  إدارة

  والجوي البري والنقل الشحن إجراءات  ومتابعة  البضاعة، وصاحب الناقل بين  والتوسط  معهم،

 .لالعم تقارير وتقديم وإعداد العمالء ومحاسبة  والبحري
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  لعرض والمصدرين المستوردين مع  االتصاالت  وإجراء والبحري، والجوي البري  النقل شركات عن والمعلومات البيانات جمع

 .عليهم خدماته 

2 
  ومواعيد النقل وسائط  واتجاهات ومسارات المشحونة، البضائع وكميات ووزن وحجم الشحن نوع  بشأن الناقل مع التفاوض

 .والتحميل للتفريغ ووصولها مغادرتها

3 
  حتى الشحن أمور  ومتابعة  الشحن، مخاطر  من البضاعة  على التأمين  قواعد ومراعاة الشحن خدمات تقديم على اإلشراف

 .البضاعة  تسليم

 .قيمتها وتحصيل الفاتورة وتحرير  الزبائن محاسبة عملية متابعة  4

 وحفظها توثيقهاو العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجوي الشحن 1 الجماعي العمل 1

 الطويلة  المسافات شحن 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحديدية  بالسكك الشحن 3 الذاتي التطوير 3

 البحري  الشحن 4 المثابرة 4

 الدولي(  )الشحن الذكي النقل نظام  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والشحن  التخليص وكالء 3331 الوحدات  مجموعة

 شحن  وكيل 333101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 بالشحن، الخاصة  اللوجستية   والخدمات بالمعامالت يتعلق  فيما السفن ألصحاب الدعم تقديم

 .الجمارك  مع والتنسيق تأخير، دون لنقلها السفينة   متن على المطلوبة  الموارد وتوفير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  والتفريغ، التحميل وأنشطة  ومغادرتها، السفن، وصول مواعيد وتنسيق البضائع، لنقل بالترتيب السفن أصحاب دعم

 .الشحن  وشركات والجمارك الموانئ  مشغلي مع والتنسيق

 .السفن  متن  على تخزينها سيتم التي  الشحنات وأبعاد وزن وتسجيل والتفريغ، للشحن الالزمة الترتيبات اتخاذ 2

 .الشحن وبيانات وفواتير الوصول  وإشعارات التسليم، وأوامر الشحن،  بوليصة  مثل  الشحن وثائق إعداد 3

 .لسلطاتا مع والتنسيق األمر، لزم إذا والقطر للقيادة والترتيب القادمة، السفن رسو ضمان 4

 .عالية  معايير  ذات خدمات وتوفير فّعالة، حلول وتنفيذ عليها، والحفاظ الرئيسيين  والعمالء الموردين مع العالقات  إدارة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )شحن(  النقل  إدارة 1 الجماعي العمل 1

 الشحن مكتب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والواردات  الصادرات توثيق 3 الذاتي التطوير 3

 النقل  خدمات 4 المثابرة 4

 النقل  تخطيط  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والشحن  التخليص وكالء 3331 الوحدات  مجموعة

 جمركي  وكيل 333102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  دفع مثل  األنشطة  وتنفيذ والمصدرين، للمستوردين التخليص وخدمات الجمارك خدمات تقديم

 الجمارك  مع والتنسيق الوثائق،  وتجهيز والرسوم، التعريفات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 البحري  النقل وقيود الجمركية  اللوائح حول والمصدرين للمستوردين المشورة إسداء  1

 العميل  عن بالنيابة  الصلة  ذات والسلطات الجمركية   السلطات مع التنسيق 2

 الوثائق وتجهيز والرسوم، التعريفات  دفع مثل األنشطة  وتنفيذ الجمركي،  التخليص وثائق إعداد 3

 عالية  معايير  ذات خدمة  وتقديم فّعالة، حلول وتنفيذ عليها، والحفاظ الرئيسيين  والعمالء الموردين مع العالقات  إدارة 4

5 
  السالمة  وتعليمات إجراءات  وتطبيق للبضاعة  الجمركية  الضريبة وحساب لالستيراد أو للتصدير الجمرك في البضائع صتخلي

 المهنية والصحة 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والواردات  الصادرات توثيق 1 الجماعي العمل 1

 النقل  قانون 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الوثائق  تسليم 3 الذاتي التطوير 3

 الجمركية( )القضايا  المسؤولية  مجال 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والشحن  التخليص وكالء 3331 الوحدات  مجموعة

 جمركي مخلص 333103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 إلى وتقديمها للتصدير المعدة البضائع  وثائق وإعداد عليها، والتخليص  الجمركية  المعامالت تجهيز

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الزبائن، ومحاسبة السجالت  وإعداد الجمركية، السلطات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .البضائع صاحبة  الجهة   مع والتعاقد  التوكيل ترتيبات وإجراء الجمركي، التخليص طلبات دراسة  1

2 
  وتدقيق والتصاريح، الشحن ووثائق التسليم  أوامر يخص فيما للجمارك الواصلة  باإلرساليات المتعلقة  المعامالت تنظيم

 .البضائع عن اإلفراج يتم حتى الجمركية   اإلجراءات ومتابعة واستالمها، الشحن، لقوائم البضائع ومطابقة 

 .والوثائق المعامالت  إنجاز  ومتابعة  الجمركية، السلطات إلى الوثائق وتقديم للتصدير المعدة بالبضائع المتعلقة  الوثائق إعداد 3

 قيمتها وتحصيل الفاتورة، وتحرير  الزبائن، محاسبة  عملية  ومتابعة  المالية، السجالت إعداد 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجمارك عمليات 1 الجماعي العمل 1

 والواردات  الصادرات توثيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اللوجستية  الخدمات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والفعاليات المؤتمرات مخططو 3332 الوحدات  مجموعة

 تموين  مسؤول 333201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الموازنات وإدارة اللوجستية، الخدمات وترتيب العمالء حجوزات وتنسيق التموين، خدمات تقديم

 .والمناسبات الفعاليات بتموين الخاصة  والمدفوعات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  إلى باإلضافة  والمشروبات لألطعمة  اللوجستية  الخدمات  ترتيب و والمناسبات الفعاليات  في الطعام  خدمات تقديم

 .الخاصة   واألماكن الموردين مع التنسيق

 .والدفع  الطعام  وقوائم المواعيد ذلك في بما الطعام  تقديم متطلبات بخصوص العمالء مع التنسيق 2

 .الفواتير وإرسال  تأخير دون الدفع وضمان الموازنات  وإعداد المناسبات،  في بالتموين الخاصة  المالية   األمور   إدارة 3

 .والنظافة  العامة  الصحة   ومراقبة   والسالمة، الصحة   وإجراءات بسياسات االلتزام  ضمان 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التموين خدمات  إدارة 1 الجماعي العمل 1

 التموين خدمات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التموين خدمات اقتصاديات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والفعاليات المؤتمرات مخططو 3332 الوحدات  مجموعة

 فعاليات  منسق 333202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والتنسيق اللوجستية  الخدمات  وتخطيط  المتبعة، لألعراف وفقا   الرسمية والفعاليات المراسم تنفيذ

  وإعداد  وجه  أكمل على الزيارة سير وضمان القادمين الضيوف ومرافقة  والزوار، المضيفين مع

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المنظمة  واإلجراءات السياسات ومع  طبيعتها مع  يتوافق بما الرسمية  والمراسم الفعاليات أعمال تخطيط في المشاركة  1

2 
 العروض، وتقديم اللوجستية، األمور تنظيم في سومساعدتهم القادمين، للضيوف الزيارات وجداول مواعيد وترتيب إعداد

 .لهم المناسبة الترفيهية الوسائل وتوفير

 .اإلعالم ووسائل الصحافة  مع  والتنسيق المتوقعة، غير  التأخيرات  ومعالجة  الرسمية، للزيارات التفصيلية   البرامج تنفيذ 3

4 
  والزيارات بالمراسم يتعلق  فيما ممكنة  جودة أعلى تحقيق ضمان بهدف المتخصصة  والمكاتب الجهات مع والتوصل التعاون

 .الرسمية 

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واإلعالن التسويق ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العامة الفعاليات تنظيم 1 الجماعي العمل 1

 االتصال   استراتيجيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العامة العالقات 3 الذاتي التطوير 3

 الجماعية األنشطة  تنسيق 4 المثابرة 4

 )تنظيم( والمؤتمرات الجماعية  الرحالت 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والفعاليات المؤتمرات مخططو 3332 الوحدات  مجموعة

 ومؤتمرات  معارض منسق 333203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  متطلبات وتحديد المشاركين، واألشخاص الجهات  أسماء وقائمة  والمعرض المؤتمر أهداف دراسة 

 وتنظيم والمواصالت، المؤتمر عقد ومكان الفنادق وحجز االستقبال  إجراءات وترتيب المشاركة 

 وتقديم وإعداد اللوجستية  المتطلبات ترتيب المؤتمر،و  أوراق وتوزيع المشاركين  تسجيل إجراءات

 .العمل تقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  تأشيرات  مثل المشاركة  متطلبات وتحديد المشاركين واألشخاص الجهات  أسماء وقائمة   والمعرض  المؤتمر أهداف دراسة 

 .ومتابعتها الدخول

 والمواصالت والمعرض المؤتمر انعقاد  ومكان الفنادق وحجز المشاركين استقبال إجراءات تنسيق 2

 المؤتمر ووثائق أوراق  وتوزيع  المشاركين  تسجيل إجراءات تنظيم 3

 المؤتمر  جلسات  بين االستراحات  في  الضيافة  وخدمات والنسخ والطباعة  الترجمة  مثل  اللوجستية  الخدمات وترتيب تنسيق 4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واإلعالن التسويق ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المؤتمرات  إدارة 1 الجماعي العمل 1

 المعارض تصميم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التموين خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 )تنظيم( والمؤتمرات الجماعية  الرحالت 4 المثابرة 4

 االستقبال  مكتب 5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والفعاليات المؤتمرات مخططو 3332 الوحدات  مجموعة

 مراسم  منسق 333204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والتنسيق اللوجستية  الخدمات  وتخطيط  المتبعة، لألعراف وفقا   الرسمية والفعاليات المراسم تنفيذ

  وإعداد  وجه  أكمل على الزيارة سير وضمان القادمين الضيوف ومرافقة  والزوار، المضيفين مع

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المنظمة  واإلجراءات السياسات ومع  طبيعتها مع  يتوافق بما الرسمية  والمراسم الفعاليات أعمال تخطيط في المشاركة  1

2 
 العروض، وتقديم اللوجستية، األمور  تنظيم في مساعدتهم و القادمين، للضيوف الزيارات وجداول مواعيد وترتيب إعداد

 .لهم المناسبة الترفيهية الوسائل وتوفير

 .اإلعالم ووسائل الصحافة  مع  والتنسيق المتوقعة، غير  التأخيرات  ومعالجة  الرسمية، للزيارات التفصيلية   البرامج تنفيذ 3

4 
  والزيارات بالمراسم يتعلق  فيما ممكنة  جودة أعلى تحقيق مانض بهدف المتخصصة  والمكاتب الجهات مع والتوصل التعاون

 .الرسمية 

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واإلعالن التسويق ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المراسم  تنسيق 1 الجماعي العمل 1

 االتصال   استراتيجيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العامة العالقات 3 الذاتي التطوير 3

 الجماعية األنشطة  تنسيق 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 التوظيف  ومقاولو وكالء 3333 الوحدات  مجموعة

 توظيف  وكيل 333301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  العمالء، مع  بالتشاور  المرشحين وفرز  العمل، أصحاب لدى الشاغرة بالوظائف  عمل عن الباحثين ربط 

 المزيد  توفير بهدف عليها والمحافظة  العمل، وأصحاب عمل عن الباحثين  مع اتصال قنوات وإنشاء

 .العمل فرص من
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العمل  أصحاب لدى المناسبة  الشاغرة بالوظائف  عمل عن الباحثين ربط  1

 .العمل فرص من المزيد  توفير بهدف عليها والمحافظة  العمل، وأصحاب عمل عن الباحثين  مع اتصال  قنوات إنشاء 2

 .التوظيف   واختبارات مقابالت وإجراء  المرشحين، فرز  إجراءات تنفيذ 3

 .العمالء  على العقود شروط  اقتراح 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتنظيم اإلدارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األفراد  توظيف  1 الجماعي العمل 1

 التوظيف   إدارة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التوظيف  عقود 3 الذاتي التطوير 3

 األجور على مفاوضات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 التوظيف  ومقاولو وكالء 3333 الوحدات  مجموعة

 عمال مقاول 333302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  كثيفة، عمالة  إلى تحتاج التي المشاريع  إلنجاز  العمالء لدى وتوظيفها العاملة  األيدي  على العثور 

 .والوجبات والسكن النقل ذلك في بما الالزمة،  بالخدمات وتزويدهم العمال  على واإلشراف
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .كثيفة  عمالة  إلى  تحتاج التي المشاريع  إلنجاز  العمالء  لدى وتوظيفهم  العمال على العثور  1

 .يؤدونها التي األعمال ومتابعة  العمال،  على اإلشراف 2

 .والوجبات والسكن النقل ذلك في بما الدعم، بخدمات العمال تزويد 3

 .ونظافتها العمال  مرافق كفاءة على الحفاظ 4

 .الصلة   ذات العمل ولوائح بأنظمة  االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتنظيم اإلدارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التوظيف  عقود 1 الجماعي العمل 1

 العمل   فرق تخطيط  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمل سوق قضايا 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والملكيات العقارات   ومديرو وكالء 3334 الوحدات  مجموعة

 عقار مشرف 333401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  لزيادة مبادرات وتنفيذ والتجديد، والصيانة واإلدارة اإليجار مثل  العقارية، األنشطة   على اإلشراف

 .العقار  قيمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  وطاقم العمالء مع والتواصل والصيانة، واإلدارة التأجير أعمال وتنسيق  بالعقارات، المتعلقة  اليومية األنشطة   على اإلشراف

 .الفريق وأعضاء  الصيانة 

 .األصول قيمة  زيادة  إلى تهدف التي  المبادرات  من وغيرها التجديد  أعمال مباشرة 2

 .االلتزام  وضمان األداء  ومراقبة  والموردين، المقاولين من  المقدمة   العروض مراجعة 3

 .التصحيحية   اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد العقارات،  على منتظمة  تفتيش  عمليات إجراء 4

 .العمل عن التوقف  مدة تقليل مع التصليح عمليات سيقوتن الصيانة، أنشطة مباشرة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المنزلية الخدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اليومية السجالت حفظ  1 الجماعي العمل 1

 النمو   ومعدالت قيم تقدير 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العقارات  سمسرة 3 الذاتي التطوير 3

 التمويل  4 المثابرة 4

 العمالء  خدمة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والملكيات العقارات   ومديرو وكالء 3334 الوحدات  مجموعة

 عقاري  وكيل 333402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  قائمة   توفير مثل باألنشطة، والقيام  العمالء، عن  بالنيابة  والشراء والبيع اإليجار  صفقات ترتيب

  وتحرير الممتلكات، موقع إلى العمالء ومرافقة  المحتملين العمالء  مع مقابالت وإجراء بالممتلكات،

 .الصفقات وتنفيذ العقود
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الصلة   ذات والمنشورات التجارية  والمجالت الممتلكات  قوائم ومراجعة  الممتلكات، حول معلومات جمع 1

 .وظروفهم احتياجاتهم وفهم المحتملين، والمستأجرين والمشترين البائعين  مقابلة  2

3 
  البنود وشرح المتعددة، القوائم  خدمات في والمشاركة  المفتوحة  والبيوت اإلعالنات خالل من العقارات بيع لعمليات الترويج

 .الزيارات   وتسهيل للعمالء والشروط

4 
  جميع واستيفاء المحتملة، الخالفات حدة من التخفيف  وضمان والمالكين، المستأجرين أو المشترين بين المفاوضات تسهيل

 .والتعاقدية  القانونية  المتطلبات

 .الصلة   ذات والمسائل القانونية  والمتطلبات العقارية، والرهون واألسعار، السوق أحوال بشأن للعمالء المشورة تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

 واإلعالن التسويق ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيانات جمع 1 الجماعي العمل 1

 العمالء  خدمة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العقارات  سمسرة 3 الذاتي التطوير 3

 اليومية السجالت حفظ  4 المثابرة 4

 النمو   ومعدالت قيم تقدير 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 والملكيات العقارات   ومديرو وكالء 3334 الوحدات  مجموعة

 عقاري  وسيط  333403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  عن  واإلعالن العروض لجذب عقاراتهم لترويج طريقة  بأفضل  اقتراحات وتقديم البائعين مساعدة

 والمشترين البائعين بين  التعامالت   في والتوسط  العقارات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المناسبة  االقتراحات وتقديم االقتصادية  والقدرات المحددة والميزانيات العمالء رغبات تقييم 1

 العقارية التوكيالت  وإدارة وإشراف  واالتفاقيات التعاقدات إلجراء القانونية  والمستندات الوثائق استكمال 2

 السوق  في  شامل بحث إجراء خالل من العقارات  قيمة  تقييم 3

 العقارات واصحاب والمحامين والمقاولين العمالء مع والتواصل التعاون 4

 .الممتلكات وتوافر والمواصفات واألسعار القانونية  القواعد بشأن معلومات تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واإلعالن التسويق ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العقارات  سمسرة 1 الجماعي العمل 1

 )سمسرة( السكنية   العقارات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )سمسرة( التجارية   العقارات 3 الذاتي التطوير 3

 التسويقي(  )التواصل التسويق 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير األعمال خدمات وكالء 3339 الوحدات  مجموعة

 وإعالن  دعاية  وكيل 333901 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والعمل والبائعين، المشترين وتحديد وبيعها، اإلعالني، البث وأوقات اإلعالنية  المساحات شراء 

 .بينهم كوسيط 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المالية  االحتياجات ذلك في بما متطلباتهم، وفهم اإلعالني، البث أوقات  أو  اإلعالنية  للمساحات المحتملين المشترين تحديد

 .والتشغيلية 

2 
 المالية  االحتياجات ذلك في بما متطلباتهم، وفهم اإلعالني، البث  وأوقات اإلعالنية  للمساحات المحتملين البائعين تحديد

 .والتشغيلية 

 .الدفع وطريقة  العقود وإعداد اإلعالني، البث وأوقات  اإلعالنية  المساحات ببائعي المشترين ربط  3

4 
  ببيع يتعلق  فيما المحتملة  الفرص وتحديد شواغلهم، لمعالجة  ومتابعتهم الحاليين،  العمالء مع  العالقات على الحفاظ

 .للعمالء األغلى المنتجات بيع أو كمالياتال

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واإلعالن التسويق ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العامة(  )العالقات التسويق 1 الجماعي العمل 1

 اإلعالنات  خدمات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلعالنات حجز 3 الذاتي التطوير 3

 والهدايا التسويق مواد 4 المثابرة 4

 العمالء  خدمة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير األعمال خدمات وكالء 3339 الوحدات  مجموعة

 مزادات  منظم 333902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  للمزاد المطروحة  الملكية  عن المعلومات عرض مثل األنشطة، ومباشرة المزاد عملية  تنظيم

 واللوائح القواعد  واتباع  البيع، عمليات وإتمام المزايدة قواعد عن واإلعالن
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 مزايدة عملية  توفير إمكانية  بشأن المشورة وتقديم المزاد،  إجراء قبل البضائع وتقييم  البضائع، لفحص بالبائعين االتصال

 تنافسية 

ا المزاد  في بالمناداة والقيام  وتنظيمه  للمزاد، للترويج اإلعالنية  والحمالت التسويقية  األنشطة  تنسيق 2  الزمني  للجدول وفق 

3 
  للمنتجات األسعار  عروض أعلى وتلقى المزايدات  فتح وطلب سماتها، وبيان  للمزاد المطروحة   والمنتجات البضائع عرض

 لبضائعوا

 البيع  عملية  الستكمال  الالزمة  االتفاقات وتنفيذ البيع، صفقة   وإبرام  األعلى  السعر عرض إعالن 4

 الصلة ذات واللوائح بالقواعد لاللتزام واإلجراءات السياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واإلعالن التسويق ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيانات جمع 1 الجماعي العمل 1

 العمالء  خدمة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اليومية السجالت حفظ  3 الذاتي التطوير 3

 )مزادات( المبيعات في خبرة 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير األعمال خدمات وكالء 3339 الوحدات  مجموعة

 رياضي  وكيل 333903 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  العمالء، عن بالنيابة  والقانونية  المالية  الشؤون عن المسؤولية  وتولي المحترفين، الرياضيين تمثيل

  باألمور  يتعلق فيما للعمالء النصائح وتقديم الرواتب، حول والتفاوض العقود على والحصول

 .التجارية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 التجارية  الفرص  وتحديد الرياضيين، عن بالنيابة  الرياضية  الفرق مع الرواتب حول والتفاوض للرياضيين، عقود على الحصول

 .التجارية اإلعالنات في  والمشاركة   راعية   شركات  مع التعاقد  مثل الرياضيين،  أمام  المتاحة  اإلضافية 

 .العمالء  عن بالنيابة  العقود وإبرام  المالية، والبيانات الحسابات  وإعداد بالرياضيين، الخاصة   التجارية  المهام   إدارة 2

3 
 الرياضيين لتقييم الشخصية  والمقابالت األداء  اختبارات وإجراء جدد، عمالء عن والبحث الرياضية  المواهب استكشاف

 .الرياضية  واالتجاهات األخبار  ومتابعة  المحتملين،

4  

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والترفيه والسياحة  السفر ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضيون  الوكالء 1 الجماعي العمل 1

 االحترافية الرياضة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العالقات   إدارة 3 الذاتي التطوير 3

 العامة(  )العالقات التسويق 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير األعمال خدمات وكالء 3339 الوحدات  مجموعة

 سياحي  وكيل 333904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  العمالء مع والتعاون المتنوعة  السياحية   والباقات والتأمين واإلقامة  التنقل  خدمات وبيع تخطيط 

  وتوفير  واإلقامة  والتكاليف  االنتقال وسائل  واختيار  لهم المشورة  وتقديم احتياجاتهم لتحديد

  والثقافات العادات ، اإلرشادي  الدليل مثل بالرحلة  المتعلقة  والمنشورات  والكتيبات المعلومات

 للمسافرين  الضرورية  المعلومات من  وغيرها الخرائط  ، المحلية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 السياحية  الرحالت  منظم يوفرها التي السياحية  الرحالت  برامج وتسويق بيع 1

 المتنوعة الرحالت باقات لبيع  الترويجية  التقنيات استخدام 2

 .المعتمدة واللوائح لألنظمة  وفقا وذلك حفظها أو تهيئتها و السفر وثائق تنظيم 3

 ة السياحي لألغراض السيارات وتأجير النقل خدمات ترتيب 4

5 
 بعد  المرخصة التأمين شركات مع السفر  اثناء  التأمين خدمات ترتيب

 المختصة الجهات موافقة  اخذ
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والترفيه والسياحة  السفر ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المجموعات توجيه  1 الجماعي العمل 1

 السياحي  اإلرشاد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )السياحة( المسؤولية  مجال 3 الذاتي التطوير 3

 السياحية الرحالت تخطيط  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير األعمال خدمات وكالء 3339 الوحدات  مجموعة

 سياحي  منظم 333905 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  السليم التنفيذ ومتابعة واالنتقاالت  والزيارات الفنادق تشمل وتنظيمها متكاملة  سياحية   برامج إعداد

 السياحية   بالبرامج الخاصة  الملفات على تطرأ التي المشاكل معالجة  و لها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 بعد  المرخصة التأمين شركات مع السفر  اثناء  التأمين خدمات ترتيب

 المختصة الجهات موافقة  اخذ

2 
  واأليواء واإلقامة  السياحي واإلرشاد الترفية خدمات  وترتيب المختلفة  السياحية  والبرامج  الرحالت وتسويق وتنظيم تصميم

 السياحي

 السياحة الشركة مع بالتنسيق وذلك  السياحية  البرامج تسعير 3

4 
 بشأن والتعليمات  باألنظمة  للعمالءوالتقيد المقدمة  الخدمات  مستوى وعن  مسبقا لة  خطط  كما البرنامج سير نجاح من التأكد

 األمنية النواحي

 المختصة  الجهات تعليمات وفق وتسويقها تنفيذها سيتم التي والخدمات بالعمالء الخاصة  البيانات تسجيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والترفيه والسياحة  السفر ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السياحي  اإلرشاد 1 الجماعي العمل 1

 السياحية الرحالت تخطيط  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اليومية السجالت حفظ  3 الذاتي التطوير 3

 التأمين  خدمات 4 المثابرة 4

 العمالء  خدمة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير األعمال خدمات وكالء 3339 الوحدات  مجموعة

 مركبات  تأجير وكيل 333906 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واالتصال  البيع  عملية  على واإلشراف يمثلها التي  للشركات الغيار  وقطع المركبات،  بيع معرض  إدارة

 .ومقابلتهم بالزبائن
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الغيار  وقطع للمركبات البيع وشروط وكميات أنواع  بشأن الوكيل يمثلها التي المنتجة  الجهات  مع التعاقد 1

 .والمنافسين السوق  متابعة  2

 .وحلها  شكاويهم ومتابعة  الزبائين محاسبة  3

 . البيع  عمليات على اإلشراف 4

 .والكترونيا يدويا والملفات السجالت  كفتح الكتابية  األعمال  إدارة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االستقبال  مكتب 1 الجماعي العمل 1

 المركبات فحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمالء  خدمة  3 الذاتي التطوير 3

 البيانات جمع 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير األعمال خدمات وكالء 3339 الوحدات  مجموعة

 أدبي  ناشر 333907 المهنة
 

 .المختلفة النشر  أمور  ومتابعة نشرها قبل  األدبية  المواد  بمراجعة  القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .عليها بالتعديل ليقوم  للكاتب المناسبة  المالحظات وإعطاء صياغتها؛ وإعادة وتنقيحها، األدبية المواد مراجعة 1

 .العربي  األدب لنشر مناسبة  نشر  دار  عن البحث 2

 .األخرى والحقوق والتوزيع كالنسخ  الدار   مع المختلفة  األمور كل  متابعة  3

 .السوق في بيعها ليتم والنشر ة الطباع تستحق المخطوطة   أن من التأكد 4

 .مختلفة   بأشكال المعلومات ونشر إنتاج 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اللغة  وعلم اآلداب ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكتب نشر مسؤولية  1 الجماعي العمل 1

 األدب  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمؤلفون  الكتب 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 األعمال خدمات وكالء 333 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير األعمال خدمات وكالء 3339 الوحدات  مجموعة

 فنانين  وكيل 333908 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إلتخاذ الفنانين وتوجيه  وإرشاد وبيعها وترويجها أعمالهم لتمثيل الفنانين  عن نيابة  بالعمل القيام 

 .الفنية  مسيرتهم تدعم التي  الصحيحة  القرارات 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وبيعها وترويجها أعمالهم لتمثيل الفنانين  عن نيابة  العمل 1

 .للفنان التجارية  المصالح تمثيل 2

 .االجتماعي التواصل  بمواقع الفنانين ربط  3

 .بها يقومون التي األعمال  إختيار في الفناني مساعدة 4

 .الفنية  مسيرتهم  تدعم التي الصحيحة  القرارات إلتخاذ الفنانين  وتوجيه  إرشاد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األداء  وفنون الموسيقى ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العامة(  )العالقات التسويق 1 الجماعي العمل 1

 الفنية الحجز وكاالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العالقات   إدارة 3 الذاتي التطوير 3

 والعقود االتفاقيات صياغة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والمتخصصة  اإلدارية  السكرتارية  334 الثانوية  المجموعة

 المكاتب  مشرفو 3341 الوحدات  مجموعة

 البيانات  مدخلي  مشرف 334101 المهنة
 

 .وااللتزام  المدخلة   المعلومات صحة  من والتأكد البيانات مدخلي  على اإلشراف المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .بها المرتبطة  الوظائف   أو الحاالت، في لالستخدام  وقابليتها صحتها، من والتأكد إدخالها، بعد البيانات تدقيق 1

 .اإلدارّية  العمليات دعم 2

 .بالعمل الخاّصة  الكشوفات  من مجموعة  عداد 3

 .الكتابة  قي البيانات مدخلي  سرعة  من التأخد 4

 .العمل  في بالدقة  االهتمام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدقيق 1 الجماعي العمل 1

 البيانات جمع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العددية البيانات تسجيل 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والمتخصصة  اإلدارية  السكرتارية  334 الثانوية  المجموعة

 المكاتب  مشرفو 3341 الوحدات  مجموعة

 لجان منسق 334102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  السر، أمناء  مع االجتماعات  محاضر ومتابعة  االجتماعات، عقد  أماكن وتهيئة  اللجان، ودعوة تحضير

 تقارير وتقديم وإعداد  المعنية، الجهات  إلى النتائج ورفع والتوصيات القرارات  وثيقة  مسودة وإعداد

 .العمل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .السر أمناء مع بالتنسيق اللجان اجتماعات إلى والدعوة التحضير 1

 .اللوجستية  والخدمات الضيافة  خدمات وترتيب االجتماعات عقد أماكن  تهيئة  2

 .واعتمادها لتدارسها اللجان على وعرضها االجتماعات، محاضر من والتوصيات والقرارات النتائج  وثيقة  مسودة إعداد 3

 .المناسبة  اإلجراءات  التخاذ المعنية  الجهات إلى والتوصيات  القرارات رفع 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير موتقدي إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الخاصة  االجتماعات تنظيم 1 الجماعي العمل 1

 الجدولة  طرق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 االتصاالت بروتوكول 3 الذاتي التطوير 3

 العامة العالقات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والمتخصصة  اإلدارية  السكرتارية  334 الثانوية  المجموعة

 المكاتب  مشرفو 3341 الوحدات  مجموعة

 لجنة سر  أمين 334103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اللجنة أعضاء إلى وتوزيعها االجتماعات محاضر اللجنة،وتسجيل اجتماعات إلى والدعوة التحضير

 .العمل تقارير وتقديم  وإعداد والتوقيع للتدقيق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اللجنة   رئيس توجيهات بحسب االجتماعات  جداول إعداد 1

 .باالجتماع  المتعلقة واألوراق الجدول وتوزيع االجتماعات إلى والدعوة التحضير 2

 .االجتماعات  محاضر وتدقيق  طباعة  ومتابعة  وتوثيقها، االجتماعات محاضر تسجيل 3

 .والتوقيع للتدقيق  اللجنة  أعضاء على االجتماعات محاضر توزيع 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والمتابعة التقييم أعمال 1 الجماعي العمل 1

 السجالت  إدارة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الوثائق تصنيف  3 الذاتي التطوير 3

 اليدوية الكتابة  تفسير 4 المثابرة 4

 والتسليم االستالم  توثيق 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والمتخصصة  اإلدارية  السكرتارية  334 الثانوية  المجموعة

 المكاتب  مشرفو 3341 الوحدات  مجموعة

 مكتب  مشرف 334104 المهنة
 

 .المرسومة  وللخطط  المكتب لطبيعة وفقا   اليومية  المكتب أعمال  على اإلشراف المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المنفذة اإلجراءات كافة  سالسة  وضمان المكتب أعمال على  اليومي اإلشراف 1

 .المرسومة  للخطط  وفقا سيرها وحست المواعيد  جدولة  على اإلشراف 2

 .ذلك لضمان الالزمة اإلجراءات واتخاذ المكتب ونظافة  تنظيم حسن على اإلشراف 3

 .المرسومة  للخطط ووفقا   اللزوم  عند المكتبية  المستلزمات كافة  توافر ضمان 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلشراف  1 الجماعي العمل 1

 الجدولة  طرق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المراسم  تنسيق 3 الذاتي التطوير 3

 التواصل(  )وسائل الموارد خدمات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والمتخصصة  اإلدارية  السكرتارية  334 الثانوية  المجموعة

 القانونّيون  السكرتارّيون 3342 الوحدات  مجموعة

 قانوني سكرتير 334201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أعمال وإدارة القانونية   الوثائق في والنظر القانونية، المهن في  للعاملين اإلداري الدعم توفير

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد األرشيف، وحفظ  المحكمة  وجداول المراسالت
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المكتبات وتنظيم االستبقاء، سياسات حسب األرشيف وحفظ  وأرشفتها، القضايا، بملف  الخاصة  والوثائق المراسالت جمع

 .عليها والحفاظ القانونية 

2 
  المحكمة  وقرارات واألنظمة  القانونية، المنشورات مثل  المعلومات، في والبحث القانونيين، والمهنيين المحامين مساعدة

 .المعلقة  بالقضايا المتعلقة 

 .المنظمة   واإلجراءات  السياسات مع يتوافق بما القانونية  والنزاعات والتعاقد القانونية  اإلجراءات مراسالت  إدارة 3

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

 .المنجزة

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الخاصة  االجتماعات تنظيم 1 الجماعي العمل 1

 التحرير   برامج حزمة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اآللي  الحاسب على الطباعة  3 الذاتي التطوير 3

 القانونية  المصطلحات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والمتخصصة  اإلدارية  السكرتارية  334 الثانوية  المجموعة

 القانونّيون  السكرتارّيون 3342 الوحدات  مجموعة

 قضائية دائرة سر  أمين 334202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  القضائية  والتقارير المذكرات  وتنظيم وإعداد ومتابعتها، المحاكمة  جلسات وقائع تدوين

 .العمل تقارير  وتقديم وإعداد والمستندات،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الدعوة ملف  وحفظ  المحضر صفحات  من  صفحة  كل على والتوقيع وإجراءاتها المحاكمة  جلسات محاضر كتابة  1

 .أخرى قضائية   مذكرات  وأية  واإلحضار  والحضور  الجلب  مذكرات تنظيم 2

3 
  ذوي وإعطاء  المستندات وحفظ  وحفظها، عليها والتأشير المحكمة  بختم وختمها الدعاوى في  الالزمة   القضائية  التقارير كتابة 

 .عنها صورة العالقة 

 .المحكمة  بختم عليه  ومصدق موقع  كتابية  مستندات  يودع  لمن إيصال بيانات إصدار  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 القانونية  المصطلحات 1 الجماعي العمل 1

 التحرير   برامج حزمة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اآللي  الحاسب على الطباعة  3 الذاتي التطوير 3

 المختصرة الكتابة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والمتخصصة  اإلدارية  السكرتارية  334 الثانوية  المجموعة

 والتنفيذّيون  اإلدارّيون السكرتارّيون 3343 الوحدات  مجموعة

 تنفيذي  سكرتير 334301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وإعداد المحاض، وتحرير االجتماعات  وحضور  المراسالت وإجراء المذكرات وإعداد المواعيد تنظيم

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للمدير/الرئيس والمراسالت البريد  وإيصال عليها والرد  االستفسارات مع  والتعامل بها، وتذكيره المدير/الرئيس مواعيد تنظيم 1

2 
  الخارجية  الجهات مع االعتيادية   المراسالت  وإجراء الداخلية، التنظيمية  الوحدات بعمل والمتعلقة  الدورية   المذكرات إعداد

 .وتوزيعها المديرالرئيس  من وتوقيعها

 .وتحريرها االجتماعات  محاضر وتسجيل االجتماعات حضور  3

 .المدير/الرئيس بأعمال المتعلقة  والملفات ئقالوثا حفظ  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الخاصة  االجتماعات تنظيم 1 الجماعي العمل 1

 التحرير   برامج حزمة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الوثائق تصنيف  3 الذاتي التطوير 3

 اليدوية الكتابة  تفسير 4 المثابرة 4

 والتسليم االستالم  توثيق 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 والمتخصصة  اإلدارية  السكرتارية  334 الثانوية  المجموعة

 الطبّيون  السكرتارّيون 3344 الوحدات  مجموعة

 طبي  سكرتير 334401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واإلجراءات بالمرضى المتعلقة  السجالت وتنظيم المرضى،  واستقبال الطبيب مواعيد تنظيم

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد  الطبية،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المرضى واستقبال  مراجعة  ومواعيد الطبيب مواعيد تنظيم 1

2 
  المرضى إدخال  وتنظيم منهم،  الجدد للمراجعين ملفات وفتح أسمائهم وتثبيت المواعيد جدول بحسب المرضى استقبال

 .المواعيد بحسب الطبيب إلى  المراجعين

3 
  وإعداد الحجز، لتأكيد بالمواعيد وتذكيرهم المراجعات ومواعيد  بياناتهم بقاعدة واالحتفاظ ووثائقهم المرضى سجالت تنظيم

 .الطبيب توجيهات بحسب للمرضى الطبية  التقارير

4 
  يومية  كشوف وإعداد المعتمدة، الرسمية   الخروج تصاريح على االطالع  بعد للمستشفى  المغادرين  المرضى أسماء تسجيل

 .والخارجين  الداخلين المرضى بعدد

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصحية الخدمات  إدارة 1 الجماعي العمل 1

 البيانات مخازن 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيانات  وتحليل معالجة  3 الذاتي التطوير 3

 الطبي  اإلحصاء 4 المثابرة 4

 الطبي التوثيق 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 والحدود الجمارك ُمفِتشو 3351 الوحدات  مجموعة

 منافذ  مفتش 335101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  البرية  المنافذ عبر  القادمة  المركبات وتفتيش المنافذ، طريق عن القادمين   المسافرين أمتعة  تفتيش

  السلع على الجمركية  الرسوم واحتساب وممنوعات ومحظورات مهربات وجود عدم  من للتأكد

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد المدخلة، والبضائع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  أو وممنوعات مهربة  مواد وجود عدم  من للتأكد والبحرية  والجوية  البرية  المنافذ طريق عن القادمين   المسافرين أمتعة  تفتيش

 .محظورات

 .ممنوعات أو مهربات وجود عدم  من  للتأكد والبحرية  البرية  المنافذ عبر الداخلة  المركبات تفتيش 2

 .المعنية  الجهات إلى  به  المشتبه   وإحالة  ضبط  محضر في وتوثيقها والمحظورات والممنوعات المهربة  المواد مصادرة 3

 .الشتباها حاالت  في والمغادرين القادمين المسافرين تفتيش 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الشخصية  تحقيق 1 الجماعي العمل 1

 التفتيش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحدود  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 األمن  إجراءات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 والحدود الجمارك ُمفِتشو 3351 الوحدات  مجموعة

 جمركي  مراقب 335102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  البيانات ومطابقة  والتعليمات، التنظيمية باللوائح االلتزام  مدى  ومراقبة  العمل، وبرامج خطط  إعداد

  البوابة، تصاريح وإصدار  واإلرساليات،  الطرود انزال  تواريخ ومراقبة  والشحنات،  البضائع مع الجمركية 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المرؤوسين على والواجبات المهام   وتوزيع العمل وبرامج خطط  إعداد 1

 .القانونية  غير الحاالت  عن والكشف  الجمارك ألعمال المنظمة  والتعليمات التنظيمية   اللوائح بتطبيق  االلتزام  مدى  مراقبة  2

3 
  واإلرساليات الطرود إنزال تواريخ ومراقبة  واألوصاف، والعدد النوع  حيث من المفتشة  البضائع مع  الجمركية  البيانات مطابقة 

 .عنها بيانات وأخذ القادمة 

 .المفتشة  والبضائع السلع ونقل إلخراج البوابة   تصاريح إصدار  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 النقل  خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجمارك عمليات 1 الجماعي العمل 1

 والتعريفات  الضرائب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التفتيش 3 الذاتي التطوير 3

 والواردات  الصادرات توثيق 4 المثابرة 4

 السلع وصول مراقبة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الحكومية والضرائب الرسوم  مسؤولو 3352 الوحدات  مجموعة

 جمركية رسوم  مسؤول 335201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتحديد والمصدرة، المستوردة  البضائع وشحنات  األمتعة  ومراجعة  الجمركية، اإلجراءات  مراجعة

ا السعرية  الفئات  .التخليص إجراءات استكمال ومتابعة  الموضوعة، للتعريفات وفق 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الميناء  عبر والبضائع المسافرين وخروج دخول عملية  وتولي الوثائق  وإصدار  الجمركية، اإلجراءات تنفيذ 1

2 
 وحصص  القانونية، والقيود المنشأ، بلد إلى تشير التي الوثائق وفحص وتقييمها، والمواد البضائع على التفتيش

 .الحالية  السوقية  والقيم االستيراد،

 .وتقييمها السلع  تصنيف  مراعاة مع  والمصدرة، المستوردة البضائع على المقررة والضرائب الرسوم  تحديد 3

 .عالية  معايير  ذات خدمة  وتقديم فّعالة، حلول وتنفيذ عليها، والحفاظ الرئيسيين  والعمالء الموردين مع العالقات  إدارة 4

5 
  باإلجراءات  يدالتق وضمان اليومية، التقارير وإعداد والملفات، الوثائق وحفظ  بياناتها  وتسجيل الشحنات،  تخليص متابعة 

 .الرسمية الجمركية 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والضرائب  المحاسبة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النقل  قانون 1 الجماعي العمل 1

 والواردات  الصادرات توثيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والتعريفات  الضرائب 3 الذاتي التطوير 3

 الجمركية( )القضايا  المسؤولية  مجال 4 المثابرة 4

 الوثائق  تسليم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الحكومية والضرائب الرسوم  مسؤولو 3352 الوحدات  مجموعة

 ضرائب مسؤول 335202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
ا الحكومية  والرسوم  الضرائب تدقيق  عمليات إدارة   في والتحقيق الضريبية، واللوائح لألنظمة  وفق 

 .الغرامات  وتقدير الضريبي  والتهرب االحتيال حاالت
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  دقتها  من للتأكد الضريبية البيانات وتحليل المستحقة، الضرائب الحتساب والحسابات الممسوكة  المالية  الدفاتر فحص

 .فيها المشكوك البيانات في والتحقيق

2 
 الواجب التصحيحية  باإلجراءات  والتوصية  صحيح، بشكل الضريبية  األنظمة  تطبيق لضمان األعمال حسابات ومراجعة  فحص

 .الضريبية باللوائح االلتزام  لضمان المطابقة  عدم  بخصوص اتخاذها

3 
  بين الفروقات لتحديد الممنوحة   واإلعفاءات الخصومات يشمل بما المنشأة على ة المفروض الضرائب أنواع   مختلف  احتساب

 .فعليا   المستحقة  والضرائب  المقدمة   الضريبية  اإلقرارات  تقارير

 .والغرامات الضرائب تحصيل ومتابعة  ضريبي، غش أو تهرب ثبوت حالة  في العقوبات وفرض الغرامات تقدير 4

5 
  الضريبية  التسويات تقارير مثل  األخرى  التقارير وإعداد للمنشأة، الضريبي الوضع عن التقارير ورفع المالية  البيانات جمع

 .الضرائب وتحصيل
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والضرائب  المحاسبة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الدخل  ضريبة إيرادات 1 الجماعي العمل 1

 الدولية  الضرائب قانون 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الضرائب قانون 3 الذاتي التطوير 3

 ضريبي تحقيق 4 المثابرة 4

 الضرائب   إدارة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الحكومية االجتماعية  اإلعانات مسؤولو 3353 الوحدات  مجموعة

 اجتماعية إعانات مسؤول 335301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  المعلومات  اكتمال من للتأكد المقدمة   الطلبات ومراجعة  اإلعانة،  لطالبي االجتماعية  الحاالت دراسة 

  تقارير وتقديم وإعداد االجتماعية، اإلعانات بخصوص المطلوبة  باإلجراءات  والتوصية  والمستندات،

 .العمل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  االجتماعية  اإلعانات  برامج طلبات ودراسة  االجتماعية   اإلعانات ومستفيدي طالبي عن الالزمة  والبيانات المعلومات جمع

 .القرار مبررات  توضيح مع عدمه أو استحقاقفها أهلية  وتحديد ومراجعتها

2 
  مع والمتابعة  المطلوبة، والمستندات المعلومات جميع على واحتوائها اكتمالها من  والتأكد ومراجعتها الطلبات فحص

 .الستكمالها المعنيين

 .االجتماعية  اإلعانات وتقديم باحتساب يتعلق فيما المنظمة  واإلجراءات والسياسات األنظمة كافة  تطبيق 3

4 

  واإلجراءات  للسياسات فقا  و وترتيبها تبويبها على والعمل االجتماعية  باإلعانات المتعلقة  والبيانات المعلومات وترتيب حفظ 

 .المتبعة 

 

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والضرائب  المحاسبة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االجتماعي  التأمين 1 الجماعي العمل 1

 االجتماعية والخدمات الرعاية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 االجتماعي(  التأمين )قضايا المسؤولية  مجال 3 الذاتي التطوير 3

 الدفع تعقب 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الحكومي  الترخيص مسؤولو 3354 الوحدات  مجموعة

 وتصاريح  تراخيص مسؤول 335401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 الدعم وتقديم الفني اإلرشاد وتوفير عليها، واإلشراف  والتصاريح التراخيص  إصدار  عملية  تنسيق

 .العمل  تقارير وتقديم وإعداد االلتزام،  مسائل حل في  الالزم  واإلرشاد 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المخالفات ذلك في بما االلتزام، مسائل والتصاريح،وحل بالتراخيص المتصلة  المسائل بخصوص الالزم  اإلرشاد تقديم 1

2 
  الطلبات معالجة  بشأن والتواصل التجديد، وطلبات الجديدة التراخيص ذلك في بما والتصاريح التراخيص طلبات تلقي

 .الطلبات مقدمي  مع  والرسوم 

 .ومراقبتها والمعلقة،  المعطلة  التراخيص  حالة  وتسجيل وتحديثها، والتصاريح التراخيص بيانات قاعدة على الحفاظ 3

4 
 والقواعد األنظمة  ومواكبة  عليها، والحفاظ الصلة،  ذوي المصلحة  وأصحاب الحكومية   الوكاالت مع إيجابية  عالقات تكوين

 .والقائمة  الجديدة واللوائح

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتنظيم اإلدارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التراخيص  سجل 1 الجماعي العمل 1

 التسجيل  تفتيش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 واالعتمادات  التراخيص منح  سياسات  / إجراءات 3 الذاتي التطوير 3

 اليومية السجالت حفظ  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الحكومي  الترخيص مسؤولو 3354 الوحدات  مجموعة

 جوازات  إجراءات مسؤول 335402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  على والواجبات المهام  وتوزيع وتجديده، السفر جواز  على الحصول طلبات تدقيق  على اإلشراف

  وإعداد  االإصدار،  ومتابعة  السفر،  جوازات على الحصول إجراءات  وتقييم ومتابعة  المرؤوسين،

 العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 والتعليمات  التنظيمية  اللوائح ضوء في والمستندات الوثائق  مع تجديده أو السفر جواز  على الحصول طلب تدقيق  متابعة  1

2 
  وتنمية  النوعية  التدريبية  احتياجاتهم وتحديد وإمكاناتهم، العمل حجم ضوء في الموظفين على والواجبات المهام  توزيع

 مهاراتهم 

 والتعليمات التنظيمية  بالوائح التزامهم  ومدى الموظفين إنجاز  وتقييم متابعة  3

 السفر  جواز  إصدار  إجراءات  متابعة  4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتنظيم اإلدارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التأشيرات تقديم 1 الجماعي العمل 1

 الشخصية  تحقيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيانات مخازن 3 الذاتي التطوير 3

 الدولي  القانون 4 المثابرة 4

 والهجرة  اللجوء قانون 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الحكومي  الترخيص مسؤولو 3354 الوحدات  مجموعة

 مدنية  أحوال إجراءات مسؤول 335403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 على المهام  وتوزيع تجديدها، أو  المدنية  األحوال وثائق على الحصول طلبات تدقيق  على اإلشراف

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد المدنية،  األحوال إصدرا ومتابعة  اإلنجاز،  وتقييم ومتابعة  المرؤوسين،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من الميالد وشهادة العائلة   ودفتر الشخصية البطاقة  مثل   المدنية  األحوال وثائق على الحصول  طلبات تدقيق إجراءات  متابعة 

 .والمستندات والوثائق الطلب اكتمال حيث

2 
  وتنمية  النوعية  التدريبية  احتياجاتهم وتحديد وإمكاناتهم، العمل حجم ضوء في الموظفين على والواجبات المهام  توزيع

 .مهاراتهم

3 
  النوعية  التدريبية  الموظفين احتياجات وتحديد والتعليمات، التنظيمية  لوائحبال التزامهم  ومدى الموظفين انجاز  وتقييم متابعة 

 .وقدراتهم  مهاراتهم وتنمية 

 .المدنية  االحوال  وثائق إصدار  إجراءات  متابعة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتنظيم اإلدارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اليومية السجالت حفظ  1 الجماعي العمل 1

 الوثائق تصنيف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السكانية  العلوم  3 الذاتي التطوير 3

 اإلحصاء  علوم  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الشرطة ومخبرو مفتشو 3355 الوحدات  مجموعة

 شرطة مفتش 335501 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 ، والممتلكات المواطنين سالمة  وضمان الوطن  أرض داخل األمنية  األوضاع استقرار  ضمان

 القوانين  تطبيق  على واإلشراف
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الجديدة والتقنيات ، المعدلة  أو الجديدة القوانين على المترتبة   واآلثار  ، والسياسات اللوائح في بالتغييرات الموظفين إبالغ 

 الشرطة  لعمل

 .الستجوابهم بهم والمشتبه  الشهود واحتجاز  بمداهمات والقيام   مباشر بشكل ومعالجتها  وإعدادها األدلة  جمع 2

 ناة الج على والقبض بهم المشتبه  ومطاردة الجنائية  التحقيقات  اجراء 3

4 
  وعرضها التقارير  وإعداد  المرتكبة  أو المخططة  بالجرائم المتعلقة  المعلومات وجمع  المعنية  الجهات مع   اتصاالت  إجراء

 الجنائية  األدلة وتحليل المعتمدة واإلجراءات  للسياسات وفقا بها الخاصة  البيانات قاعدة في وحفظها وتوضحيها

5 
ا تتم اإلجراءات أن  من والتأكد  التوجيه  وتقديم  ، فيها والتحقيق اومنعه  الجريمة  عن الكشف  وتنسيق توجيه   للقوانين وفق 

 واللوائح
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والممتلكات األفراد حماية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجنائية  التحقيقات 1 الجماعي العمل 1

 األمن  إجراءات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التفتيش 3 الذاتي التطوير 3

 الشرطة( )قضايا المسؤولية  مجال 4 المثابرة 4

 الجنائية( )القضايا الشخصيات تحقيقات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الشرطة ومخبرو مفتشو 3355 الوحدات  مجموعة

 تحري  شرطي 335502 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  بالتحريات المتعلقة  العمل خطة ووضع العالقة، ذوي واستجواب ودراستها  القضايا استالم

  وإعداد العمل،  ومستلزمات  أدوات وتحديد  اإلثبات، أدلة   عن والتحري والبحث الجاني، إلى للوصول

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المنظمة   واإلجراءات السياسات حسب العالقة  ذوي  الناس واستجواب  بتمعن ودراساتها القضايا استالم 1

2 
 للسياسات وفقا   الممنوعات  من عنه  ُيبحث ما  إلى أو  الجاني إلى التوصل بهدف بالتحري  المتعلقة العمل خطط  وضع

 .المنظمة  واإلجراءات

 .للعمل المنظمة   اإلجراءات حسب انيالج إلى توصل قد  التي األدلة  عن والتحري البحث 3

 .ممكنة  وكفاءة  فعالية  بأكثر بالعمل للقيام  الالزمة  والمستلزمات  األدوات تحديد 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والممتلكات األفراد حماية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التحقيقات 1 الجماعي العمل 1

 التفتيش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 بالشرطة  المتعلقة  المسائل 3 الذاتي التطوير 3

 الشخصية( )المقابالت المقابالت  إجراء 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الشرطة ومخبرو مفتشو 3355 الوحدات  مجموعة

 فرقة رئيس 335503 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  وتوزيع الدورية   فرقة  وقيادة الدورية، فرقة  بعمل المتعلقة  التشغيلية  والخطط  األهداف وضع

  المعنية، األخرى  الجهات مع والتواصل العمل، متطلبات توفير  ومتابعة  وتقدير والواجبات، المهام 

 العمل  تقارير وتقديم وإعداد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من  المرسومة  واألهداف الخطط  مع  يتواءم  بما يرأسها التي  الدورية   فرقة  بعمل الخاصة  التشغيلية  والخطط  األهداف وضع

 الدورية رئيس قبل

2 
 رئيس وتوجيهات لتعليمات وفقا   الفرقة   أعضاء بين العمل وتوزيع والمسؤوليات المهام  وتوزيع الدورية  فريق أعمال قيادة

 .وتعليمات  أوامره بكافة التام   وااللتزام  الدورية 

3 
  لتعزيز الفرقة  أعضاء  كافة  مع  والتواصل العليا القيادة  من الصادرة والقرارات األنظمة   لكافة  الفرقة  أعضاء تطبيق ضمان

 المستجدات بكافة  وإحاطتهم فهمهم

4 
 والمتسللين كالمهربين المخالفات مرتكبي تعقب بهدف الدورية  رئيس قيادة تحت األخرى   الفرق مع والتواصل التعاون

 عليهم والقبض

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والممتلكات األفراد حماية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األمن  إجراءات 1 الجماعي العمل 1

 األفراد   بسالمة  المتعلقة  المسائل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األمنية الخدمات 3 الذاتي التطوير 3

 العمل   فرق تخطيط  4 المثابرة 4

 األمن  موظفي  وإدارة تدريب 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 الشرطة ومخبرو مفتشو 3355 الوحدات  مجموعة

 دورية رئيس 335504 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  المهام  وتوزيع الدورية  فرق  وقيادة  الدورية، بعمل المتعلقة  التشغيلية  والخطط  األهداف وضع

  وإعداد المعنية،  األخرى الجهات مع والتواصل العمل، متطلبات  توفير ومتابعة  وتقدير والواجبات،

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  نجاح مؤشرات تحديد على والعمل  ومواقعها واتجهاتها يرأسها التي  الدورية  بعمل الخاصة  التشغيلية  والخطط  األهداف وضع

 .باستمرار ومتابعتها وقياسها العمل

2 
  والغاية  الهدف يحقق بما لها تنفيذهم ومتابعة  التعليمات حسب عليها المهمات وتوزيع عليهم واإلشراف الدورية  فرق قيادة

 .منها

3 
  األمثل االستخدام  وضمان األمنية  األعمال لتنفيذ الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد جميع توافر وضمان وتحديد تقدير

 .لها والفعال

4 
  والقبض والمتسللين كالمهربين المخالفات مرتكبي  تعقب بهدف المختلفة  األمنية  واألجهزة الجهات مع والتوصل التعاون

 .عليهم

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والممتلكات األفراد حماية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األمن  إجراءات 1 الجماعي العمل 1

 األفراد   بسالمة  المتعلقة  المسائل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األمنية الخدمات 3 الذاتي التطوير 3

 الحراسة دوريات 4 المثابرة 4

 األمن  موظفي  وإدارة تدريب 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 3359 الوحدات  مجموعة
 المصّنفين  غير التنظيمية  الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون

 آخر بند تحت

 شخصية تحقيق فني 335901 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 الحوادث  وقوع  أماكن ومعاينة  الشخصية، بتحقيق المتصلة  النشاطات ومستلزمات أدوات تحديد

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد األمنية، األجهزة  مع المعلومات وتبادل والبينات، األدلة  وجمع الجنائية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 واستخدامها  توفيرها ومتابعة  الشخصية  بتحقيق المتعلقة  والنشاطات  األعمال ومستلزمات أدوات تحديد 1

2 
  الدالة والمؤشرات النتائج واستخالص وتحليلها وتصويرها المادية  والبيانات األدلة  وجمع الجنائية  الحوادث وقوع أماكن معاينة 

 به المشتبه  على

 به المشتبه  إلى الوصول بهدف المعلومات  لتبادل األمنية األجهزة مع التواصل 3

 وحفظها  وتبويبها والبصمات الشخصية  بتحقيق المتعلقة  والبيانات المعلومات ترتيب 4

 وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والممتلكات األفراد حماية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الشخصية  تحقيق 1 الجماعي العمل 1

 الجنائية( )القضايا الشخصيات تحقيقات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األمن  إجراءات 3 الذاتي التطوير 3

 التسجيل  تفتيش 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 3359 الوحدات  مجموعة
 المصّنفين  غير التنظيمية  الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون

 آخر بند تحت

 تزوير  كشف  فني 335902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مخالفات عن للكشف  التجارية والسلع والوثائق  األموال حول وتحقيقات تفتيش  عمليات إجراء

 .التنظيمية  الوكاالت  إلى بالنتائج تقارير ورفع التزوير،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الوثائق في تالعب أي  وجود من والتحقق للبضائع، المادي الفحص  إجراء 1

 .األوراق وخصائص الطباعة  جودة وتقييم والتسلسل، الفئة  نفس من بالحقيقية  المشبوهة  النقدية  األوراق  مقارنة  2

 .الصلة ذات  التنظيمية  الوكاالت إلى وتقديمها التحقيقات، نتائج بشأن الكتابية   والمراسالت التقارير إعداد 3

 .التزوير  حاالت عن التفتيش  خالل الحكومة  مفتشي مرافقة 4

 .األمر زمل إذا المحكمة  في بالشهادة واإلدالء المتابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والممتلكات األفراد حماية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الجنائية  التحقيقات 1 الجماعي العمل 1

 القانون  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التحقيقات 3 الذاتي التطوير 3

 )التحقيقات(  الوصول حق 4 المثابرة 4

 المنتج  سالمة  من التحقق 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 3359 الوحدات  مجموعة
 المصّنفين  غير التنظيمية  الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون

 آخر بند تحت

 والمستثمر المستهلك حماية  مراقب 335903 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اتباع  لضمان عليها والتفتيش والخدمات  السلع ومراقبة والمستثمر، المستهلك حماية  إجراءات تنفيذ

 .والخدمات السلع هذه وتوافر المطلوبة، الجودة بمستويات وااللتزام  المناسبة،  التسعيرات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  واللوائح بالقوانين والمؤسسات واألسواق  التجارية  المحالت التزام  وضمان والمستثمر، المستهلك حماية  إجراءات تنفيذ

 .المحلية 

 .الخدمات مقدمي  وتقييم البضائع مخازن لفحص دورية تفتيش  عمليات إجراء 2

دي  على اإلشراف 3  .السلوك سوء  أشكال من  ذلك وغير التسعيرة، وزيادة االحتكار  لمنع ومراقبتهم والخدمات السلع  مورِّ

 .األمر لزم  إذا الحاالت وتصعيد للمواصفات، المطابقة  غير أو الصالحة  غير الكميات ومصادرة االنتهاكات، عن  اإلبالغ  4

 .التقارير وإعداد السجالت حفظ  إلى تهدف التي اإلدارية  المهام  تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتنظيم اإلدارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المستهلك  قضايا 1 الجماعي العمل 1

 المستهلك  إرشاد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التنافس قانون 3 الذاتي التطوير 3

 المنافسين  مراقبة  4 المثابرة 4

 والتجارة  الصناعة  قضايا 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 3359 الوحدات  مجموعة
 المصّنفين  غير التنظيمية  الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون

 آخر بند تحت

 فنادق  مراقب 335904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الفنادق على التفتيشية  الجوالت وإجراء صحتها من والتحقق المقدمة   والشكاوى الفندق حالة  دراسة 

  و التقارير  وتحليل الغرامات وتحديد المخالفات ضبط  محاضر إعداد و الفنادق نظام تطبيق من للتحقق

  في والمتعلقة  المتخصصة  والتقارير الوثائق  وإعداد النتائج واستخالص التفتيشية  الجوالت نتائج

 .وحفظها وعرضها الفندقية  الرقابة مجال
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من والتأكد المقدمة  الشكاوى وبحث الفنادق حالة  توضح التي الواردة  التقارير على المتخصصة  والتحاليل الدراسات  إجراء

 .فيها  العمليات سير وعلى الفنادق  على المالحظات وإبداء صحتها

2 
  والتعاميم والتعليمات باللوائح وااللتزام  الفنادق نظام   تطبيق صحة  من التحقق بهدف الفنادق على التفتيشية  الجوالت  إجراء

 .المقدمة  الخدمات  مستوى وتقييم المحددة واألسعار 

 .مخالفة  بأية  القيام   حال في الفندق على المتوجبة  والعقوبات  الغرامات وتحديد المخالفات  ضبط  محاضر إعداد 3

4 
  ليالتالتح هذه نتائج وتقييم الفندق، لتقييم المعدة التفتيشية  الجوالت نتائج على واالعتماد والتقارير المعلومات كافة  تحليل

 .للنتائج المؤيدة المنطقية   والمبررات التحليالت كافة  توافر ضمان و

5 
  قاعدة في وحفظها وتوضيحها وعرضها المالئمة  والحلول المناسبة  التوصيات وتقديم  المتخصصة  والتقارير الوثائق إعداد

 .المعتمدة  واإلجراءات للسياسات وفقا   بها الخاصة  البيانات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتموين والمطاعم الفندقة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التفتيش 1 الجماعي العمل 1

 الفنادق خدمات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المراقبة / اإلشراف 3 الذاتي التطوير 3

 التنظيف أعمال فحص 4 المثابرة 4

 والسالمة األداء فحص 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 3359 الوحدات  مجموعة
 المصّنفين  غير التنظيمية  الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون

 آخر بند تحت

 تجاري  مراقب 335905 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  بالرخص االلتزام   من والتحقق والبرامج، الخطط  وتنفيذ التجارية  للرقابة  الرئيسة  األهداف تطوير

  في والتحقيق والتعليمات، التنظيمية باللوائح التجار  التزام  مدى وتقييم واالسعار، التجارية 

 .العمل تقارير وتقديم  وإعداد القانونية، اإلجراءات  واتخاذ المخالفات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  و األهداف، هذه  تحقيق في تساهم التي والمشروعات والبرامج الخطط وتطبيق التجارية  للرقابة  الرئيسية  األهداف تطوير

 .التجارية  والعمليات األعمال لمختلف  المطلوبة  الجودة ومستويات والمعايير المواصفات تحديد

2 
  التجارية   الرخص من  والتحقق الغذائية  المواد وتصنيع إنتاج ومحالت  التجارية  والمحالت األسواق على تفتيشية  بجوالت القيام 

 .المحددة المواصفات مع المعروضة  السلع  مطابقة  ومدى المعتمدة  باألسعار  االلتزام  مدى ومراقبة 

3 
 فة بكا وإحاطتهم  فهم لتعزيز معهم والتواصل التجارة أعمال بمزأولة  المتعلقة  والقرارات   األنظمة  لكافة  التجار  تطبيق ضمان

 .المستجدات

 .المتبعة  واألنظمة  للسياسات وفقا بشأنها المعتمدة القانونية  اإلجراءات  واتخاذ وجودها عند المخالفات في التحقيق 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التراخيص منح 1 الجماعي العمل 1

 التجارية المحالت على التفتيش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والتعريفات  الضرائب 3 الذاتي التطوير 3

 التجارية العالمات قانون 4 المثابرة 4

 التجارية بالعالمات التوعية  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 3359 الوحدات  مجموعة
 المصّنفين  غير التنظيمية  الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون

 آخر بند تحت

 تموين مراقب 335906 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والتأكد المخزون، ألصناف الحركة  قيود وحفظ  التموينات، أصناف لتخزين المناسب المستوى تحديد

  وإعداد بالمخزون، المتعلقة   والمعلومات البيانات وحفظ  والمقاييس بالمواصفات االلتزام  من

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 وتحديد للتخزين المناسب المستوى تحديد بهدف فيه  المختلفة  وباألصناف بالتموينات المتعلقة والبيانات المعلومات جمع

 . للتخزين الالزمة   االقتصادية  الكمية 

2 
  وخروج دخول حركة  مراقبة على والعمل لذلك المعدة  البطاقات في المخزون ألصناف الحركة  قيود ضبط  على العمل

 .بالمستودعات الالزمة  المواد كافة  توافر وضمان األصناف

3 
 بمخزون المتعلقة األعمال بمختلف  القيام   أثناء والمعايير المواصفات وأدلة  جرائيةاإل باألدلة التام  االلتزام  ضمان

 .المستودعات

 .المعتمدة الممارسات إلى  باالستناد وترتيبها تبويبها على والعمل المخزون بأعمال المتعلقة  والمعلومات البيانات حفظ  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتجزئة الجملة  تجارة ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المنتج مواصفات 1 الجماعي العمل 1

 المنتج  سالمة  من التحقق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التسجيل  تفتيش 3 الذاتي التطوير 3

 الجودة تدقيق 4 المثابرة 4

 التراخيص منح 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 3359 الوحدات  مجموعة
 المصّنفين  غير التنظيمية  الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون

 آخر بند تحت

 عامة خدمات مراقب 335907 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  وواجباتهم،وإعداد مهامهم وتحديد العامة  الخدمات موظفي ونشاطات أعمال وتنسيق مراجعة

  أداء وتقييم الحلول،  بدائل واقتراح  العمل  مشكالت ودراسة  العمل، وإجراءات برامج وتطوير

 العمل  تقارير وحفظ  وتقديم  وإعداد مهاراتهم، وتنمية   العامة  الخدمات موظفي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 العمل وأولويات حجم ضوء في وواجباتهم مهامهم وتحديد العامة  الخدمات موظفي ونشاطات أعمال وتنسيق مراجعة

 العاملين   وقدرات

 العالقة  ذات  األخرى التنظيمية  الوحدات مع النشاطات وتنسيق العمل  وإجراءات برامج وتطوير إعداد 2

 والتقييم التنفيذ  ومتابعة  االنسب لحلا  واختيار الممكنة  الحلول وبدائل أسبابها وتحديد العمل  مشكالت دراسة  3

4 
 التدريبية  احتياجاتهم وتحديد العمل، بمجال المتعلقة  التنظيمية باللوائح التزامهم ومدى العامة الخدمات موظفي  أداء تقييم

 تدريبية ببرامج  بإلحاقهم التوصية  أو  مهاراتهم وتنمية  الفردية 

 اوحفظه وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتنظيم اإلدارة ( 1) التعليمي المجال

 المدنية والهندسة  البناء ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المرافق   إدارة 1 الجماعي العمل 1

 اللوجستية  والممارسات المبادئ 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المراقبة / اإلشراف 3 الذاتي التطوير 3

 العامة الرقابة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واإلدارة  األعمال شؤون في المساعدون االختصاصّيون 33 الفرعية  المجموعة

 التنظيمية الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون 335 الثانوية  المجموعة

 3359 الوحدات  مجموعة
 المصّنفين  غير التنظيمية  الحكومية  الوكاالت في المساعدون االختصاصّيون

 آخر بند تحت

 ودمغة مصوغات فني 335908 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتركيب المصوغات، على والرسم  الزخرفة  عمليات والفضية،وتنفيذ الذهبية  المصوغات تصنيع

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد المصوغات، وإصالح الكريمة  واألحجار  المجوهرات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتوفيرها الالزمة الخامات وعيار  كمية  وتحديد التنفيذ، طريقة  وتحديد وكمياتها، المطلوبة   الحلية  نموذج أو تصميم دراسة  1

2 
  باستخدام  أو اليدوية  العدد  باستخدام  والفضية  الذهبية  واألسالك الشرائح من أو والصب الصهر طريق عن المصوغات تصنيع

 .الخاصة   والصقل التفريز آالت

 .وتنظيفها وغاتالمص وتشطيب الكريمة  واألحجار  المجوهرات وتركيب المصوغات،  على والرسم الزخرفة  عمليات تنفيذ 3

 .المناسبة واألساليب الطرائق باستخدام  المصوغات إصالح 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اليدوية الحرف ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العمل(  )ورش المعادن أعمال 1 الجماعي العمل 1

 ثمينة( )معادن ختم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعادن طباعة  3 الذاتي التطوير 3

 الثمينة المعادن على النقش 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن القانون في المساعدون االختصاصّيون 3411 الوحدات  مجموعة

 محكمة  حاجب 341101 المهنة
 

 .األوقات  جميع في المحكمة  بقواعد االلتزام  وضمان المحاكمات، أثناء  النظام  على الحفاظ المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .عليهم  والمدعى والعامة  والمحامين والقضاة المحكمة  موظفي لسالمة  المحكمة  قاعة في األمن على الحفاظ 1

 .القضائية  الدعاوى ونماذج اإلخطارات  وتقديم النهائية، بالمواعيد ومحاميهم عليهم المدعى إبالغ  2

3 
 دخول وتنظيم  المحكمة  بقاعة  الهدوء على والحفاظ الحضور  بإجالس والقيام  والمدعين، المحامين  منصات وتنسيق ترتيب

 .بأقوالهم لإلدالء والمستدعين الشهود وخروج

4 
 الوقت  في اإلجراءات بخصوص التواصل وترتيب والجمهور، والمحامين المتقاضين بين المحكمة   في اتصال  كجهة  العمل

 .المناسب

 .الديون تحصيل مثل القضائية، غير الخدمات وتقديم المحكمة، تطلبها  التي  القضائية  األوامر  تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 القضاة عمل 1 الجماعي العمل 1

 األمنية الخدمات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلداري  القانون 3 الذاتي التطوير 3

 العام التعليم 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن القانون في المساعدون االختصاصّيون 3411 الوحدات  مجموعة

 محكمة  كاتب 341102 المهنة
 

 .وإعدادها والكتابية  السماعية  المحاكم لجلسات والتخطيط  والمرافعات، الدعاوى تسجيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المحكمة  وجداول الوثائق وتنظيم المناسب، الوقت في المحكمة  قبل من المطلوبة  الوثائق  في النظر 1

2 
 لدفع المتخذة والترتيبات اإلفراج، عمليات وتوثيق المحكمة، وأوامر المحكمة، وإجراءات  القضايا، في  الفصل إجراءات تسجيل

 .المحكمة  رسوم 

3 
  من وغيرها  الحضور  ومواعيد المحكمة  وإجراءات القضائية  باإلجراءات  يتعلق فيما الجمهور   من االستفسارات  على الرد

 .الخدمات

 .والمعلومات السجالت تحديث ضمان 4

 .وحركتها الوثائق  لطلبات دقيقة  سجالت حفظ  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 القانون  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الوثائق  تسليم 1 الجماعي العمل 1

 الشكاوى  مناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األرشفة 3 الذاتي التطوير 3

 السجالت  إدارة 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن القانون في المساعدون االختصاصّيون 3411 الوحدات  مجموعة

 خصوم محضر 341103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اإلقامة  مجهولي المطلوبين  وتبليغ منها  نسخة  وحفظ  تبليغه  للمطلوب القضائية  األوراق تبليغ

 .العمل تقارير وتقديم  وإعداد بذلك، خاصة  إجراءات  ضمن
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التبليغ محضر وتسجيل االصول بحسب المعنين األشخاص وتبليغ تبليغها، المراد القضائية األوراق استالم 1

 .وتوقيعه  باسمه  مؤشرا  التبليغ وقوع  بكيفية  بيان وإدراج أصدرته  التي المحكمة  إلى  التبليغ ورقة من نسخة  إعادة 2

 .التبليغ  بإجراءات الطعن  عن ومراجعته  الدعوة  في النظر  عند إليه   واالستناد الدعوة ملف  في التبليغ أوراق  حفظ  3

 .والتعليمات التنظيمية  اللوائح  في المحددة التبليغ إجراءات ضمن القضائية  للدوائر المطلوبين  اإلقامة  مكان مجهولي إبالغ  4

 .وحفظها وتوثيقها لعملا تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 القانون  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الوثائق  تسليم 1 الجماعي العمل 1

 والتسليم االستالم  توثيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السجالت حفظ  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن القانون في المساعدون االختصاصّيون 3411 الوحدات  مجموعة

 سجل  موثق 341104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  االلتزام   من والتأكد المستحقة، الرسوم   استيفاء  من للتأكد العقاري السجل وثائق  وتدقيق دراسة 

 والتوصية  المخالفات في والتحقيق المنظمة، والتعليمات التنظيمية واللوائح القوانين بتطبيق

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد القانونية، اإلجراءات باتخاذ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  التملك بطاقات تحرير على  والعمل  فيه  الواردة المعلومات ودقة  سالمة  من  والتحقق العقاري التملك وثائق  وتدقيق دراسة 

 .المتبعة   واإلجراءات للسياسات وفقا  

 .المملكة  خارج تصدر  التي والخطابات المعامالت وتصديق المستحقة  لرسوم  لكافة  المختصة   الجهات استيفاء من التأكد 2

 .المستجدات بكافة  وإحاطتهم فهم لتعزيز العالقة  أصحاب مع  والتواصل المتعلقة، والقرارات األنظمة  كافة  تطبيق ضمان 3

 .المتبعة  واألنظمة  للسياسات وفقا بشأنها المعتمدة القانونية  اإلجراءات  واتخاذ وجودها عند المخالفات في التحقيق 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتنظيم اإلدارة ( 1) التعليمي المجال

 المكتبية واألعمال السكرتارية  ( 2) التعليمي المجال

 ( 3) التعليمي المجال  
  والمعلومات المكتبات  دراسات

 واألرشفة



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الوثائق تصنيف  1 الجماعي العمل 1

 التسجيل  تفتيش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اليومية السجالت حفظ  3 الذاتي التطوير 3

 الوثائق إدارة برمجيات 4 المثابرة 4

 التدقيق 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن القانون في المساعدون االختصاصّيون 3411 الوحدات  مجموعة

 عمدة  341105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتقديم وإعداد  المختصة، الدوائر لدى البلدة أمور ومتابعة  بلدته، في التنفيذية  السلطة مع التعاون

 .العمل تقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التنظيمية  واللوائح القوانين تطبيق  في الرسمية   والهيئات اإلداري الحاكم  ومع المنطقة   في األمنية الجهات مع التعاون 1

 .المواليد كشوف ورفع  سكنهم، وأماكن وأعمالهم بأسمائهم البلدة من المواطنين كشوفات ورفع إعداد 2

3 
  ذات إصالح  في االجتماعية،والمشاركة  المشكالت حل في معها والتعاون البلدة في تقع حادثة  اي عن األمنية  الجهات إبالغ 

 .النزاعات  وفض البين

 .تحقيقها إجراءات ومتابعة  المعنية  للجهات ورفعها اجتماعية  ورعاية  توخدما صحية  وعيادات مدارس من بلدته  احتياجات تحديد 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األمن  إجراءات 1 الجماعي العمل 1

 التحقيقات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجنائية( )القضايا الشخصيات تحقيقات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 االجتماعي العمل في المساعدون االختصاصّيون 3412 الوحدات  مجموعة

 اجتماعية خدمة  مساعد 341201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مع التعامل   في العمالء ومساعدة وتنفيذها، المجتمعية  والخدمة  االجتماعية  المساعدات برامج  إدارة

 .واالجتماعية  الشخصية  المسائل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التوصيات وتقديم االختصاص، مجال  في المطلوبة  االحتياجات لتحديد االجتماعية  والدراسات األبحاث إعداد 1

2 
  في واالندماج العمل  على قدرتهم وتحسين الخدمات، على الحصول في السن كبار  أو المعّوقين األشخاص مساعدة

 .المجتمع

3 
 ذلك في بما  المجتمعية، الموارد بخصوص التوجيه  وتقديم العمل، خطط  ووضع الخيارات تحديد في العمالء مساعدة

 .والمالية  والطبية  القانونية  المساعدات

 .المناسبة   البرامج في وقبولهم العمالء اختيار   في المشاركة  4

5 
  الخدمة وبرامج المجتمعية  البرامج  من ذلك وغير السلوك، إدارة  وبرامج الحياة، مهارات  على للتدريب العمل ورش عقد

 .المجال هذا في العاملين  المهنيين  إشراف تحت والعمل االجتماعية،
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 واإلرشاد  االجتماعية  الخدمة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االجتماعية الخدمة  1 الجماعي العمل 1

 االجتماعية والخدمات الرعاية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 االجتماعية  المواضيع 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 االجتماعي العمل في المساعدون االختصاصّيون 3412 الوحدات  مجموعة

 أحداث  رعاية  مساعد 341202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الذين الجانحين لألحداث السليمة  والتربوية  الصحية والرعاية  الديني والتوجه   الرعاية  أسس تحقيق

 المحاكمة   أو التحقيق رهن يحتجزون
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  التي الخدمات مستوى وتحسين أهدافها تحقيق نحو توجيهها على والعمل  للمراكز الرئيسية   األهداف تحقيق في المساهمة 

 .للنزالء تقدمها

2 
  الترفيهية  الخدمات وتطوير وخارجها المؤسسة  داخل  البرامج هذه وتقديم للنزالء  واإلجتماعية  النفسية   البرامج مجموعة  تنظيم

 المالئمة 

3 
  تقف والتي خارجية( – )داخلية  والنفسية  االجتماعية  والصعوبات المشاكل  مع للتكيف  النزيل لمساعدة معينة  خدمات تقديم

 أمامه عائق

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 4

5 
  التعامل كيفية  في  السلوكية  الناحية   من تثقيفهم و الشخصي الجانب من  النزالء مع االحتكاك عدم  حول الشرطة   أفراد توعية 

 معهم
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الشباب  وخدمات الطفل رعاية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلصالحية الرعاية  قضايا 1 الجماعي العمل 1

 اإلصالحي  العالج 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األطفال نفس علم 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 االجتماعي العمل في المساعدون االختصاصّيون 3412 الوحدات  مجموعة

 شباب  رعاية مشرف 341203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  بقطاعات للعاملين التدريبية  الدورات وتنظيم الشباب  رعاية  خطط  على الفنية   والمتابعة  اإلشراف

 .العامة  اإلدارة ومرافق  لمنشات الالزمة الصيانة  إعمال  ومتابعة  الشباب برعاية  العمل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واألسرية(  واالجتماعية  النفسية  )المشاكل التامة  بالسرية  يتمتع جو فى المختلفة   الشباب  مشاكل  حل  على اإلشراف 1

2 
 والفنية، واالجتماعية  الرياضية   األنشطة  جميع جداول  على واإلشراف االبداع  على والتشجيع الشباب  عند االبتكار   روح تنمية 

 األنشطة  هذه وتنفيذ

3 
 نظافة  وضمان للشباب المقدمة  للخدمات والترويج الشباب مصلحة  وضمان التعليمية  المشورة تقديم على اإلشراف

 الدورية والتصليح الصيانة  أعمال تنفيذ وضمان جيدة، حالة  في عليها والحفاظ الوظيفية  وسالمتها والتجهيزات المرافق

4 
  لرعاية   المحلية  الخدمات وتخطيط   وتشجيع التنمية  لمتابعة  والتوصيات  االقتراحات  في والنظر والعائالت الشباب مشاكل حل

 .الشباب

5 
  في المتورطين الشباب ومساعدة المهنية  السالمة   أمور  في التوعية  وتقديم والتعليمية  الثقافية   واألنشطة  البرامج  تنظيم

 الجنائية  القضايا
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الشباب  وخدمات الطفل رعاية  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الشبابية األنشطة  1 الجماعي العمل 1

 الجماعية األنشطة  تنسيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والشباب لألطفال النفسية  الرعاية  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 الدينية  الشؤون في المساعدون االختصاصّيون 3413 الوحدات  مجموعة

 أنكحة  عقود مأذون 341301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  من وتصديقها العقد  وثيقة  وكتابة الزواج، عقد مراسم وإجراء الرسمي،  الزواج طلبات تدقيق

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد ألصحابها، وتسليمها المحكمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  تمنع قد التي الموانع وانتفاء انعقادها لصحة  الالزمة الصحيحة الفقهية  واألركان الشروط استيفاء بعد األنكحة  عقود إجراء

 .لذلك  المنظمة  والتوجيهات والتعليمات  األنظمة  مراعاة مع العقد صحة 

2 
  ثم ومن والشاهدين والولي العقد طرفي توقيع وأخذ  الضبط   دفتر في  بالزوجين المتعلقة   والمعلومات البيانات كافة  تدوين

 .المختصة  المحكمة   في وتسجيلها توثيقها على العمل

3 
  يتعلق فيما سيما  وال األنكحة  عقد أعمال بمختلف  القيام  أثناء  المنظمة  ت واإلجراءا والسياسات األنظمة  كافة  تطبيق ضمان

 .غيرهم من السعوديين بزواج

 .واإلجراءات  للسياسات وفقا   مستمر بشكل تحديثها وضمان وترتيبها وتبويبها بالعمل المتعلقة  والبيانات المعلومات حفظ  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والعقيدة الدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلسالمية / العربية  التقاليد 1 الجماعي العمل 1

 بالشريعة المعرفة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلسالمية الشريعة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 الدينية  الشؤون في المساعدون االختصاصّيون 3413 الوحدات  مجموعة

 مؤذن 341302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  االمام وجود من  والتأكد األذان  ألداء الالزمة  واألجهزة األدوات وتحديد الخمس، للصلوات األذان رفع

 .المعتمد التوقيت حسب األذان بعد الصالة  وإقامة  الصالة، إقامة  قبل الراتب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 في والموجودة باألذان المتعلقة الفقهية  باألحكام  التام  وااللتزام  المسجد إلى  مبكرا   والحضور  الخمسة  األذان بأوقات االلتزام 

 .المعتبرة اإلسالمي الفقه  كتب

2 
 عليها المحافظة  وضمان منها ينقص ما وتحديد ممكنة  وجودة كفاءة بأكبر األذان أداء لضمان الالزمة   واألجهزة األدوات تحديد

 .المطلوب  بالشكل واستخدامها

 .الصالة إقامة   قبل الراتب اإلمام  وجود من التأكد 3

4 
  قدر  الصوت تحسين على والعمل المعتمد الوقت حسب األذان  بعد الصالة وإقامة  له  المحددة  األوقات  في األذان رفع

 .المستطاع 

 .بها التام  االلتزام  على والعمل  الصوت  مكبرات بضبط  المتعلقة  واإلجراءات السياسات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والعقيدة الدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصوتي األداء  1 الجماعي العمل 1

 الجهير الصوت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصالة مواقيت 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 الدينية  الشؤون في المساعدون االختصاصّيون 3413 الوحدات  مجموعة

 مساجد  مراقب 341303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والمشروعات  والبرامج الخطط  وتنفيذ المساجد  بمراقبة  المتعلقة   الرئيسة  األهداف تطوير

  والترميم،  والصيانة  النظافة  حيث من المساجد أوضاع ومراقبة  األهداف، تحقيق في المساهمة 

  أداء  ومتابعة  ومراقبة  أعماله، بأداء  المسجد لتمكين الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد كميات وتقدير

 .العمل تقارير  وتقديم وإعداد المساجد، موظفي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 تحقيق في تساهم التي والمشروعات والبرامج الخطط  وتطبيق المساجد على بالرقابة   المتعلقة   الرئيسية  األهداف تطوير

 .بالمسجد المتعلقة   والعمليات األعمال لمختلف  المطلوبة  الجودة ومستويات والمعايير المواصفات تحديد و األهداف، هذه

2 
 نفيذلت تمهيدا   ذلك بشأن المالحظات وتدوين والترميم الصيانة  إلى  حاجته  مدى وتحديد نظافته  ومدى المسجد وضع مراقبة 

 .ذلك تضمن التي والعمليات األعمال

3 
  االستخدام  وضمان الالزمة بأعماله  المسجد لقيام  الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد جميع توافر وضمان وتحديد تقدير

 .لها األمثل

 .المالحظات وتدوين  لألداء العام  مستوى تحسين و أدائهم وتقييم المساجد موظفي أداء  ومتابعة  مراقبة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والعقيدة الدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المباني صيانة  1 الجماعي العمل 1

 الصالة مواقيت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الشكاوى  مناولة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 الدينية  الشؤون في المساعدون االختصاصّيون 3413 الوحدات  مجموعة

 كريم  قرآن مقرئ 341304 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 السنة  أصول بحسب السليمة،  التالوة أساليب اتباع و مختلفة  أماكن في الكريم القرآن تالوة

 .الصحيحة  اإلسالمية والقواعد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التجويد لقواعد وفقا   حسنا   ترتيال   وترتيله  الكريم القرآن تالوة 1

 .الحروف مخارج مراعاة مع  الصحيحة  اإلسالمية والقواعد السنة  أصول بحسب السليمة، التالوة أساليب اتباع  ضمان 2

 .ورش قراءة و حفص كقراءة المختلفة،  للقراءات وفقا   وتحسينها، وممارستها الصحيحة   التالوات أساليب تعلم 3

 .للطالب الصحيح والتجويد التالوة تعليم 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والعقيدة الدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التجويد  1 الجماعي العمل 1

 القراءات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلسالم نموذج 3 الذاتي التطوير 3

 بالشريعة المعرفة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 الدينية  الشؤون في المساعدون االختصاصّيون 3413 الوحدات  مجموعة

 كريم  قرآن محفظ  341305 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الفردية  التعليمات وتقديم الدروس خطط  ووضع وحفظه، الكريم  القرآن تالوة الطالب تعليم

 .الطالب تنمية  ودعم والجماعية،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المناسبة التدريس طرق وتصميم وحفظه، الكريم القرآن تالوة لبرامج  التدريس  ومناهج خطط  وضع 1

2 
  وإدارة الواجبات،  وإعطاء والجماعية  الفردية  الدروس وتقديم السليم النطق ذلك في بما وحفظه  الكريم القرآن تالوة تعليم

 .وتفاعالتهم الطالب سلوك

 .الطالب لدى المحرز  التقدم  لتقييم الدرجات ووضع وإدارتها والواجبات االختبارات وإعداد للتعلم، واضحة أهداف تعميم 3

4 
  االهتمام  من المزيد يتطلبون الذين الطالب وتحديد وسلوكهم، أدائهم لتحسين أمورهم وأولياء للطالب المشورة تقديم

 .احتياجاتهم لتلبية  المطلوبة  الطرق وتحديد

5 
  الزمالء مع والتنسيق الموظفين اجتماعات وحضور  بذلك، تقارير  وإعداد حده على  كل   التالميذ  وأداء والدرجات الحضور  تسجيل

 .المدرسين ومساعدي والمسؤولين المدرسين
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والعقيدة الدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التجويد  1 الجماعي العمل 1

 القراءات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلسالم نموذج 3 الذاتي التطوير 3

 بالشريعة المعرفة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 الدينية  والشؤون االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون 341 الثانوية  المجموعة

 الدينية  الشؤون في المساعدون االختصاصّيون 3413 الوحدات  مجموعة

 وعمرة  حج مراقب 341306 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الحج حمالت أعمال ومراقبة  والعمرة، الحج  أعمال على بالرقابة  المتعلقة   الرئيسة   األهداف تطبيق

 بتطوير المتعلقة  المقترحات وتقديم المنظمة، واإلجراءات  بالسياسات االلتزام  من  والتاكد والعمرة

  وإعداد والمعتمرين، وللحجاج الحمالت لرؤساء والمساندة الدعم وتقديم واإلجراءات،  العمل سير

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 

  تساهم التي والمشروعات والبرامج  الخطط  وتطبيق  والعمرة الحج أعمال  على بالرقابة  يتعلق فيما  الرئيسية  األهداف تطوير

  األعمال لمختلف  المطلوبة  الجودة ومستويات والمعايير المواصفات تحديد على  والعمل األهداف، هذه تحقيق في

 .بذلك المتعلقة 

2 
  رةوالعم الحج ألعمال المنظمة   واإلجراءات السياسات  لكافة  تطبيقهم من والتأكد والعمرة الحج حمالت أعمال مختلف  مراقبة 

 .المستجدات بكافة  وإحاطتهم فهمهم لتعزيز الحمالت  رؤساء مع والتواصل

3 
  العمل وأنظمة  وإجراءات  سياسات جميع توثيق وضمان المتبعة   واإلجراءات  العمل سير  بتطوير المتعلقة  المقترحات تقديم

 .المعتمدة

4 
  على والرد لهم والمعارف المعلومات  نقل من التأكدو  والمعتمرين وللحجاج الحمالت لرؤساء الالزمة  والمساندة الدعم تقديم

 .وأسئلتهم  استفساراتهم كافة 

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والعقيدة الدين ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلسالم نموذج 1 الجماعي العمل 1

 اإلسالمية / العربية  التقاليد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الشكاوى  مناولة  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

 التفتيش 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف  قدم  كرة العب 342101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  احتراف عقد وتوقيع القدم، لكرة الدولي االتحاد لوائح  وأنظمة   لوائح وفق القدم   كرة لعبة  ممارسة 

 وصحته  سالمته  على المحافظة  إجراءات وتطوير لها، سيلعب التي  الجهة  مع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .القدم   كرة للعبة  الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة  لوائح وفق   القدم   كرة لعبة  ممارسة  1

 .عليها للمحافظة  المناسبة اإلجراءات واتخاذ والنفسية   البدنية  استعداداته  تطوير 2

 الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 كفاءته رفع بهدف المحلي الالعب ومساعدة  محليا  لعبة ال تطوير في المساهمة  4

 وصحتهم الالعبين سالمة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمحترفين  القدم  كرة 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف  بالكرة رياضة  العب 342102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الجهة   مع احتراف  عقد وتوقيع ، للكرة الدولي االتحاد لوائح  وأنظمة  لوائح وفق الكرة لعبة  ممارسة 

 وصحته سالمته  على المحافظة   إجراءات وتطوير لها، سيلعب التي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الكرة  لرياضة  الدولي  لالتحاد االحتراف وأنظمة  لوائح وفق  الكرة رياضية   لعبة  ممارسة  1

 .عليها للمحافظة  المناسبة  اإلجراءات  واتخاذ والنفسية  البدنية استعدادادته  تطوير 2

 الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 كفاءته رفع بهدف المحلي الالعب ساعدةوم  محليا  اللعبة  تطوير في المساهمة  4

 وصحتهم الالعبين سالمة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمحترفين  اليد كرة 3 الذاتي التطوير 3

 للمحترفين  السلة  كرة 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف النفس عن  دفاع  رياضة  العب 342103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مع احتراف عقد وتوقيع لذلك، المنظمة  واألنظمة  للوائح وفق النفس عن الدفاع رياضة   ممارسة 

 .وصحته  سالمته  على المحافظة  إجراءات وتنفيذ لها، سيلعب التي الجهة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اللعبة  لهذه الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة  لوائح وفق النفس عن الدفاع رياضة   ممارسة  1

 .مستمر بشكل  التدرب خالل من البدنية  اللياقة على المحافظة  2

 .الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 .الرياضية  الصحة  على  لمحافظة وا واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 رياضي(  )تدريب/تدريب الجودو 3 الذاتي التطوير 3

 )تدريب/تمرين( التايكواندو 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف   مضرب رياضة  العب 342104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  التي الجهة مع  احتراف عقد وتوقيع لذلك، المنظمة   واألنظمة  للوائح وفقا   المضرب رياضة   ممارسة 

 .وصحته  سالمته على المحافظة  إجراءات وتنفيذ لها، سيلعب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اللعبة  لهذه  الدولي  لالتحاد االحتراف وأنظمة  للوائح وفقا المضرب رياضة   ممارسة  1

 .مستمر بشكل  التدرب خالل من البدنية  اللياقة على المحافظة  2

 .الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 .الرياضية  الصحة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التنس لعب 3 الذاتي التطوير 3

 )تعليم/تمرين( الطاولة  تنس 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف  مائية  رياضة  العب 342105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 للسباحة  الدولي لالتحاد وأنظمةاالحتراف  لوائح وفق المائية   الرياضية  األلعاب  من لعبة  ممارسة 

 وتطوير لها، سيلعب التي الجهة   مع احتراف  عقد وتوقيع المائية، تحت لألنشطة  الدولي واالتحاد

 .وصحته  سالمته  على  المحافظة  إجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 اللعبة لهذه الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة لوائح وفق  المائية   الرياضية  األلعاب  من لعبة  ممارسة  1

 .عليها للمحافظة  المناسبة اإلجراءات واتخاذ والنفسية   البدنية  استعداداته  تطوير 2

 الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 كفاءته رفع بهدف المحلي الالعب ومساعدة  محليا  اللعبة  تطوير في المساهمة  4

 .وصحتهم الالعبين سالمة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري دنيوب طبي فحص  إجراء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )رياضة( السباحة  3 الذاتي التطوير 3

 اإلبحار 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف  جليدية  رياضة  العب 342106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 لرياضية  العالمي لالتحاد االحتراف وأنظمة لوائح وفق  الجليدية   الرياضية  األلعاب  من لعبة  ممارسة 

  التي الجهة مع  احتراف عقد وتوقيع  الجليد  على الهوكي لرياضية  الدولي واإلتحاد  الجليد على التزلج

 .وصحته  سالمته  على المحافظة  إجراءات  وتطوير لها، سيلعب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 اللعبة لهذه الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة لوائح وفق  الجليدية   الرياضية  األلعاب  من لعبة  ممارسة  1

 عليها  للمحافظة  المناسبة اإلجراءات واتخاذ والنفسية   البدنية  استعداداته  تطوير 2

 الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 كفاءته رفع بهدف المحلي الالعب ومساعدة  محليا  اللعبة  تطوير في المساهمة  4

 .وصحتهم الالعبين سالمة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجليد  على التزحلق رياضة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف   مركبات سباقات العب 342107 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  عقد وتوقيع للسيارت، الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة  لوائح وفق المركبات سباق  لعبة  ممارسة 

 .وصحته سالمته   على المحافظة   إجراءات وتطوير لها، سيلعب التي  الجهة  مع  احتراف
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اللعبة  لهذه الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة  لوائح وفق المركبات سباق  لعبة  ممارسة  1

 .عليها للمحافظة  المناسبة اإلجراءات واتخاذ والنفسية   البدنية  استعداداته  تطوير 2

 .الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 .كفاءته  رفع بهدف المحلي الالعب ومساعدة  محليا  اللعبة  تطوير في المساهمة  4

 .وصحتهم الالعبين سالمة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المحركات  سباقات 1 الجماعي العمل 1

 المركبات قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السيارات  قيادة 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف   فروسية  العب 342108 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  عقد وتوقيع ، للفروسية  الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة   لوائح وفق الفروسية  لعبة  ممارسة 

 .وصحته سالمته   على المحافظة   إجراءات وتطوير لها، سيلعب التي  الجهة  مع  احتراف
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اللعبة  لهذه الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة   لوائح وفق الفروسية  لعبة  ممارسة  1

 .عليها للمحافظة  المناسبة  اإلجراءات  واتخاذ والنفسية  البدنية استعدادادته  تطوير 2

 .الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 .كفاءته  رفع بهدف المحلي الالعب ومساعدة  محليا  اللعبة  تطوير في المساهمة  4

 .وصحتهم الالعبين سالمة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الخيل  سباق 1 الجماعي العمل 1

 )تدريب(  الفروسية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخيل  ركوب  مهارات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف  قوى ألعاب العب 342109 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  عقد وتوقيع ،  القوى أللعاب الدولي لالتحاد  اإلحتراف وأنظمة  لوائح وفق القوى ألعاب  ممارسة 

 .وصحته سالمته   على المحافظة   إجراءات وتطوير لها، سيلعب التي  الجهة  مع  احتراف
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اللعبة  لهذه الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة  لوائح وفق القوى ألعاب  من لعبة  ممارسة  1

 .عليها للمحافظة  المناسبة اإلجراءات واتخاذ والنفسية   البدنية  استعداداته  تطوير 2

 .الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 .كفاءته  رفع بهدف المحلي الالعب ومساعدة  محليا  اللعبة  تطوير في ساهمة الم 4

 .وصحتهم الالعبين سالمة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تمرين( )تدريب/ القوى ألعاب 3 الذاتي التطوير 3

 للمحترفين الجمباز  4 المثابرة 4

 5 التنظيم 5
  الهوائية( والدراجات والجري  )السباحة  الثالثي السباق

 )تدريب/تمرين( 



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 المحترفون  الرياضيون الالعبون 3421 الوحدات  مجموعة

 محترف  رياضي العب 342110 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتوقيع اللعبة، لهذه الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة  لوائح وفق  الرياضية  األلعاب  من لعبة  ممارسة 

 .وصحته  سالمته  على المحافظة   إجراءات وتطوير لها، سيلعب  التي  الجهة  مع احتراف عقد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اللعبة  لهذه الدولي لالتحاد االحتراف وأنظمة  لوائح وفق  الرياضية  األلعاب  من لعبة  ممارسة  1

 .عليها للمحافظة  المناسبة اإلجراءات واتخاذ والنفسية   البدنية  استعداداته  تطوير 2

 .الشروط  واحترام  العقد وتوقيع لها المحترف الجهة  مع الدولي االحتراف  عقد وبنود شروط دراسة  3

 .كفاءته  رفع بهدف المحلي الالعب ومساعدة  محليا  اللعبة  تطوير في المساهمة  4

 .الصحة   و السالمة  على  والمحافظة  واجتيازه، شامل  ومهاري وبدني طبي فحص  إجراء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البدنية  االختبارات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 رياضي  مدرب 342201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 وتحديد التدريبية، الخطط  وإعداد والنفسية، البدنية استعداداتهم وتطوير الالعبين  ميول اكتشاف

  قانون وتطبيق اللعب، خطط  وإعداد  عليها، الالعبين وتدريب  الرياضية  للعبة  األساسية  المهارات

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الالعبين، أداء  تطورها،وتقييم ومتابعة اللعبة  وقواعد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الخطط  هذه وتنفيذ وتعزيزها بنائها خطط  وإعداد واستعداداتهم  ومواهبهم الالعبين  ميول اكتشاف 1

 .وتنميتها  البدنية  اللياقة  عناصر وتحديد وتطويرها األمد طويلة  أم  قصيرة كانت سواء  التدريبية   الخطط  إعداد 2

 .مهاراتهم  وتنمية  الالعبين  أداء وتقييم عليها  الالعبين وتدريب يدربها التي للعبة األساسية  المهارات تطوير 3

 .تطورها ومتابعة  اللعبة  وقواعد قانون وتطبيق المقابلة، مجريات بحسب وتبديلهم الالعبين وتوجيه  الرياضية  ابالتالمق  إدارة 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االحترافية الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 التدريب( )توفير الخيل ركوب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تمرين( )تدريب/ القوى ألعاب 3 الذاتي التطوير 3

 )تدريب/تمرين( السلة  كرة 4 المثابرة 4

 )تدريب/تمرين(  المالكمة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 رياضي حكم 342202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  التزامهم  ومراقبة  الالعبين وتوجيه  الرياضية،  األلعاب قواعد لتطبيق الرياضية  الفعاليات في التحكيم

 .المتبعة  واللوائح بالقوانين
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  النقاط منح أجل  من الرياضيين أداء  على والحكم الرياضية، والمسابقات والمباريات  الفعاليات في التحكيم مهمة  تولي

 .النتائج وتحديد

2 
  للقوانين المخالفات عن والكشف  السالمة، ولوائح الرياضية   واالتحادات الفعاليات بلوائح والمعدات الالعبين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين على العقوبات  وإنزال

3 
  ببدء  القرار  وإعطاء المباريات، أشواط  من المنقضي والوقت السباقات مدة ذلك في بما للمسابقات، الزمنية  المدة  متابعة 

 .الضرورة عند وإيقافه  اللعب

4 
 المعلومات لتوفير والالعبين والمدربين  الرياضيين لينالمسؤو مع  والتشاور   معينة، رياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 .القرارات واتخاذ

 .التأديبية اإلجراءات  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 االحترافية الرياضة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 الرياضي النفس علم 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف   قدم  كرة مدرب 342203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول  البدني اإلعداد

  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . المباريات وأثناء قبل  الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 .الدولة أندية  تنتهجه الذي العام  األسلوب مع  وتكييفيه  اللعب كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

 الملعب  أرضية   على للالعبين التعليمات  وإعطاء  اإلستراتيجية  وتخطيط  وتشكيلتهم للمباريات الالعبين اختيار  3

 .لقدم ا لكرة الرئيسية  القواعد  في  الخلل على المترتبة  العواقب وتحديد الفريق قواعد تحديد 4

 سنية فئة   كل ماتتطلبة  وفق التطوير أهداف وتثبيت االنتقاء  مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 1 الجماعي العمل 1

 للمحترفين  القدم  كرة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البدنية  االختبارات 3 الذاتي التطوير 3

 التدريب 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  قدم  كرة حكم 342204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ومراقبة  الالعبين وتوجيه  ،  القدم   كرة قواعد وتطبيق  القدم  كرة ومسابقات مباريات في التحكيم

 المتبعة واللوائح بالقوانين التزامهم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 النتائج وتحديد النقاط منح أجل  من  الالعبين أداء  على والحكم ،  القدم  كرة  ومسابقات مباريات في  التحكيم مهمة  تولي 1

2 
 المخالفين على العقوبات وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف   السالمة، ولوائح  القدم  كرة بلوائح   الالعبين التزام  ضمان

 المقررة اللوائح حسب

3 
  عند وإيقافه  اللعب ببدء  القرار  وإعطاء المباريات، أشواط من المنقضي والوقت والمباريات للمسابقات الزمنية  المدة  متابعة 

 الضرورة 

4 
  واتخاذ المعلومات لتوفير والالعبين  المدربين و المسؤولين  مع والتشاور القدم  كرة رياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 بشأنها.  المناسبة  القرارات 

 التأديبية.  اإلجراءات  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات دمة،المق الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي النفس علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  بالكرة رياضة   مدرب 342205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول  البدني اإلعداد

  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . المباريات وأثناء قبل  الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 .الدولة أندية  تنتهجه الذي العام  األسلوب مع  وتكيفييه  اللعب كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

 الملعب  أرضية   على للالعبين التعليمات  وإعطاء  اإلستراتيجية  وتخطيط  وتشكيلتهم للمباريات الالعبين اختيار  3

 لتوجيهم  مشاركتهم يخص فيما المعلومات جميع وتلقي ومتابعتهم النشاطات في  الالعبين  مشاركة  من التاكد 4

 سنية فئة   كل ماتتطلبة  وفق طويرالت أهداف وتثبيت االنتقاء  مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب 1 الجماعي العمل 1

 تمرين( )تدريب/ الطائرة كرة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تدريب/تمرين( القدم  كرة 3 الذاتي التطوير 3

 )تدريب/تمرين( اليد كرة 4 المثابرة 4

 البدنية  االختبارات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف بالكرة رياضة  حكم 342206 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ومراقبة الالعبين وتوجيه  ، الكرة رياضة   قواعد وتطبيق  الكرة رياضة  ومسابقات مباريات في التحكيم

 .المتبعة واللوائح بالقوانين التزامهم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  النقاط منح أجل  من الرياضيين أداء  على والحكم الرياضية، والمسابقات والمباريات  الفعاليات في التحكيم مهمة  تولي

 .النتائج وتحديد

2 
  على العقوبات وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف  السالمة، ولوائح  الكرة رياضة بلوائح   الالعبين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين

3 
  وإيقافه  اللعب ببدء  القرار  وإعطاء المباريات، أشواط من المنقضي والوقت  ، والمباريات للمسابقات الزمنية  المدة  متابعة 

 الضرورة  عند

4 
  واتخاذ المعلومات لتوفير والالعبين المدربين و المسؤولين مع  والتشاور  الكرة رياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 المناسبة.  القرارات 

 التأديبية.  اإلجراءات  من  وغيرها زمة الال  واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي التحكيم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )قيادة(  العالية  المستويات رياضات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  النفس عن دفاع  رياضة   مدرب 342207 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول  البدني اإلعداد

  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . المباريات وأثناء قبل  الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 .الدولة أندية  تنتهجة الذي العام  األسلوب مع  وتكيفيه  اللعب كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

3 
  وتفادي الصائبة  الضربات توجيه  كيفية  على به تدري خالل من  عليه، جسدي اعتداء أي مواجهة  في  نفسه  عن للدفاع  الفرد تهيئة 

 .ذاته الوقت في الخصم ضربات

 لتوجيهم  مشاركتهم يخص فيما المعلومات جميع وتلقي ومتابعتهم النشاطات في  الالعبين  مشاركة  من التاكد 4

 سنية فئة   كل لبة ماتتط وفق التطوير أهداف وتثبيت االنتقاء  مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب 1 الجماعي العمل 1

 رياضي(  )تدريب/تدريب الجودو 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تدريب/تمرين( التايكواندو 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

 البدنية  االختبارات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  النفس  عن دفاع  رياضة  حكم 342208 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ، النفس  عن الدفاع  قواعدرياضية  وتطبيق   النفس  عن الدفاع  رياضة  ومسابقات مباريات في التحكيم

 المتبعة واللوائح بالقوانين التزامهم ومراقبة الالعبين وتوجيه 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 النقاط منح  أجل  من الرياضيين  أداء على والحكم النفس عن الدفاع  رياضية  ومسابقات مباريات في التحكيم مهمة  تولي

 .النتائج وتحديد

2 
 العقوبات  وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف   السالمة، ولوائح النفس  عن الدفاع   رياضة   بلوائح الالعبين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين على

3 
  عند وإيقافه   لعبال  ببدء القرار وإعطاء المباريات، من المنقضي والوقت  ، والمباريات للمسابقات الزمنية  المدة  متابعة 

 الضرورة 

4 
 المعلومات لتوفير والالعبين المدربين و المسؤولين مع  والتشاور النفس  عن الدفاع  رياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 المناسبة.  القرارات واتخاذ

 التأديبية.  تاإلجراءا  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي النفس علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف   مضرب رياضة   مدرب 342209 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول  البدني اإلعداد

  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . المباريات وأثناء قبل  الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 .الدولة أندية  تنتهجه الذي العام  األسلوب مع  وتكييفيه  اللعب كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

 للمضرب  الصحيحة  المسكة  على والتدريب  الالعب  كرة وإستقبال  الكرة ضرب كيفية  على الفرد تهيئة  3

 لتوجيهم  مشاركتهم يخص فيما المعلومات جميع وتلقي ومتابعتهم النشاطات في  الالعبين  شاركة م من التاكد 4

 سنية فئة   كل ماتتطلبة  وفق التطوير أهداف وتثبيت االنتقاء  مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب 1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين(  اإلسكواش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تدريب/تمرين( الريشة  تنس 3 الذاتي التطوير 3

 )تدريب/تمرين( التنس 4 المثابرة 4

 البدنية  االختبارات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  مضرب رياضة  حكم 342210 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الالعبين  وتوجيه  ، المضرب رياضية   قواعد وتطبيق المضرب رياضة  ومسابقات مباريات في التحكيم

 .المتبعة  واللوائح بالقوانين التزامهم ومراقبة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النتائج وتحديد النقاط  منح أجل  من الرياضيين أداء على  والحكم  رياضيةالمضرب ومسابقات مباريات في التحكيم مهمة  تولي 1

2 
 على العقوبات  وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف  السالمة، ولوائح المضرب  رياضة   بلوائح الالعبين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين

3 
  عند وإيقافه  اللعب ببدء  القرار  وإعطاء المباريات، من المنقضي والوقت  والمباريات للمسابقات الزمنية  المدة  متابعة 

 الضرورة 

4 
  واتخاذ المعلومات لتوفير والالعبين  المدربين و المسؤولين مع  والتشاور  المضرب رياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 ,القرارات 

 .التأديبية اإلجراءات  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي النفس علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف   مائية  رياضة   مدرب 342211 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول  البدني اإلعداد

  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . المباريات وأثناء قبل  الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 .الدولة أندية  تنتهجه الذي العام  األسلوب مع  وتكيفييه  اللعب كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

3 
  والخبرات المعلومات وتوصيل السالمة  تعليمات واتباع  األهداف وتحديد المائية  الرياضية   التمارين برنامج مناهج تطوير

 .والحركي  البدني أدائهم وتطوير  والغطاسين  السباحين إلرشاد

 لتوجيهم  مشاركتهم يخص فيما المعلومات جميع وتلقي ومتابعتهم النشاطات في  الالعبين  مشاركة  من التاكد 4

 سنية فئة   كل ماتتطلبة  وفق التطوير أهداف وتثبيت االنتقاء  مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب 1 الجماعي العمل 1

 )تدريب/تمرين(  السباحة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تدريب/تمرين(  التجديف  3 الذاتي التطوير 3

 تمرين( )تدريب/ الزوارق ركوب 4 المثابرة 4

 البدنية  االختبارات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  مائية  رياضة  حكم 342212 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الالعبين  وتوجيه  ، المائية  الرياضة  قواعد وتطبيق المائية  الرياضة  ومسابقات مباريات في التحكيم

 المتبعة واللوائح بالقوانين التزامهم ومراقبة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النتائج وتحديد النقاط منح  أجل من  الرياضيين أداء على والحكم المائية  الرياضة  ومسابقات مباريات في التحكيم مهمة  تولي 1

2 
 على العقوبات وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف السالمة، ولوائح المائية  الرياضة   بلوائح الالعبين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين

3 
  عند وإيقافه  اللعب ببدء  القرار  وإعطاء المباريات، من المنقضي والوقت  والمباريات للمسابقات الزمنية  المدة  متابعة 

 الضرورة 

4 
  واتخاذ المعلومات لتوفير والالعبين  اوالمدربين المسؤولين مع والتشاور  ية المائ الرياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 القرارات 

 التأديبية.  اإلجراءات  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي النفس علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  جليدية  رياضة   مدرب 342213 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول  البدني اإلعداد

  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . المباريات وأثناء قبل  الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 .الدولة أندية  تنتهجة الذي العام  األسلوب مع  وتكيفية  اللعب كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

3 
  سالمة  وضمان التزلج على  الالعبين وتدريب التزلج قواعد وشرح  الالعب  ممارسه  أثناء بالتزلج الخاص بالزي  اإللتزام  من التأكد

 لإلصابات،  تعرضه  وعدم  الالعب

 لتوجيهم  مشاركتهم يخص فيما المعلومات جميع وتلقي ومتابعتهم النشاطات في  العبينال  مشاركة  من التاكد 4

 سنية فئة   كل ماتتطلبة  وفق التطوير أهداف وتثبيت االنتقاء  مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب 1 الجماعي العمل 1

 البدنية  االختبارات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجليد  على التزحلق رياضة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  جليدية  رياضة  حكم 342214 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتوجيه  ، الجليدية  الرياضة  قواعد وتطبيق  الجليدية  الرياضة  ومسابقات مباريات في التحكيم

 المتبعة واللوائح بالقوانين التزامهم ومراقبة الالعبين
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النتائج وتحديد النقاط  منح أجل  من الرياضيين أداء على والحكم الجليدية  الرياضة  ومسابقات مباريات في التحكيم مهمة  تولي 1

2 
 على العقوبات  وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف  السالمة، ولوائح الجليدية  الرياضة   بلوائح الالعبين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين

3 
  عند وإيقافه  اللعب ببدء  القرار  وإعطاء المباريات، من المنقضي والوقت  والمباريات للمسابقات الزمنية  المدة  متابعة 

 الضرورة 

4 
  واتخاذ لوماتالمع لتوفير والالعبين  المدربين و المسؤولين مع والتشاور  الجليدية  الرياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 .المناسبة  القرارات 

 .التأديبية اإلجراءات  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي النفس علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  مركبات  سباقات مدرب 342215 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول  البدني اإلعداد

  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . المباريات وأثناء قبل  الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 .الدولة أندية  تنتهجه الذي العام  األسلوب مع وتكييفه  القيادة كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

3 
  النظرية التدريبية  الدورات   وإدارة ، السالمة  إدارة الئحة  وتطبيق ولوائحها  المركبات تشغيل قواعد الالعبين وتدريب تعليم

 والعملية

 لتوجيهم  مشاركتهم خصي فيما المعلومات جميع وتلقي ومتابعتهم النشاطات في  الالعبين  مشاركة  من التاكد 4

 سنية فئة   كل ماتتطلبة  وفق التطوير أهداف وتثبيت االنتقاء  مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تدريب/تمرين(  والدراجات السيارات  سباقات 1 الجماعي العمل 1

 السالمة تعليمات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المركبات قيادة 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  مركبات سباقات حكم 342216 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الالعبين وتوجيه  ، المركبات سباق  قواعد وتطبيق  المركبات ومسابقات مباريات في التحكيم

 المتبعة واللوائح بالقوانين التزامهم ومراقبة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  وتحديد النقاط  منح  أجل من المتسابقين أداء على والحكم المركبات سباق ومسابقات مباريات في التحكيم مهمة  تولي

 .النتائج

2 
  على العقوبات وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف  السالمة، ولوائح المركبات سباق بلوائح  المتسابقين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين

3 
  عند وإيقافه  اللعب ببدء  القرار  وإعطاء المباريات، من المنقضي والوقت  والمباريات للمسابقات نية الزم المدة  متابعة 

 الضرورة 

4 
 المعلومات لتوفير والمتسابقين اوالمدربين المسؤولين  مع والتشاور المركبات سباقات  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 .القرارات واتخاذ

 .التأديبية اإلجراءات  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن ظيمية التن للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي النفس علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  فروسية مدرب 342217 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول البدني اإلعداد

  الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها، ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . لمبارياتا وأثناء قبل الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و للتدريب،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 الدولة أندية  تنتهجة الذي العام  األسلوب مع  وتكيفية  اللعب كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

3 
  ركوب عن الناجمة  اإلصابات لتجنب اإلرشادات وتقديم  الخيل  مع التعامل   ومهارات الخيل ركوب  ومسلتزمات  أساسيات  تعليم

 الخيل

 لتوجيهم  مشاركتهم يخص فيما المعلومات جميع وتلقي ومتابعتهم النشاطات في  الالعبين  مشاركة  من التاكد 4

 سنية فئة   كل ماتتطلبة  وفق التطوير أهداف وتثبيت ء االنتقا مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

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

 )تدريب(  الفروسية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخيل  ركوب  مهارات 3 الذاتي التطوير 3

 احترافية(   )خبرة الخيل ركوب دروس 4 المثابرة 4

 البدنية  االختبارات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  فروسية  حكم 342218 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتوجيه  الفروسية، رياضة  قواعد وتطبيق  الفروسية، رياضة  ومسابقات مباريات في التحكيم

 المتبعة واللوائح بالقوانين التزامهم ومراقبة الالعبين
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النتائج وتحديد النقاط منح  أجل من  الالعبين  أداء على والحكم الفروسية  ومسابقات مباريات في التحكيم مهمة  تولي 1

2 
  على العقوبات وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف  السالمة، الفروسيةولوائح رياضة  بلوائح المتسابقين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين

3 
  عند وإيقافه  اللعب ببدء  ار القر وإعطاء المباريات، من المنقضي والوقت  والمباريات للمسابقات الزمنية  المدة  متابعة 

 الضرورة 

4 
  واتخاذ المعلومات لتوفير والالعبين  المدربين و المسؤولين مع والتشاور  الفروسية  رياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 .القرارات 

 .ديبيةالتأ اإلجراءات  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي النفس علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  قوى العاب مدرب 342219 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والخطط األهداف ووضع الرياضية  المستويات  أعلى إلى بالالعب للوصول  البدني اإلعداد

  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد قياسها ومؤشرات التدريب  واستراتيجات

 . المباريات وأثناء قبل  الالعبين وتحفيز لالعب الوظيفية  و البدنية  الخصائص تطوير و
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  المعايير وفق  وقيادتهم الالعبين  ومتابعة  والفنية   البدنية  اللياقة  الختبارات موضوعي تقييم وضع 1

 .الدولة أندية  تنتهجة الذي العام  األسلوب مع  وتكيفية  اللعب كأسلوب الفنية  التطوير برامج  تنسيق 2

3 
    ة العام  البدنية القدرات تطوير وضمان  بالزانة  والقفز الرماية  على والتدريب  والطويلة  و المتوسطة  المسافات عدائي تدريب

 .السالمة  وضمان

 لتوجيهم  مشاركتهم يخص فيما المعلومات جميع وتلقي ومتابعتهم النشاطات في  الالعبين  مشاركة  من التاكد 4

 سنية فئة   كل ماتتطلبة  وفق التطوير أهداف وتثبيت االنتقاء  مقاييس ووضع الالعبين وتقييم انتقاء  في المشاركة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 تمرين( )تدريب/ القوى ألعاب 1 الجماعي العمل 1

 التدريب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تدريب/تمرين(  الجمباز  3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 البدنية  االختبارات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 محترف  قوى العاب حكم 342220 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الالعبين وتوجيه   القوى ألعاب رياضة   قواعد وتطبيق  القوى ألعاب ومسابقات مباريات في التحكيم

 .المتبعة  واللوائح بالقوانين التزامهم ومراقبة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النتائج وتحديد النقاط  منح  أجل من  الالعبين  أداء على والحكم  القوى ألعاب ومسابقات مباريات في التحكيم مهمة  تولي 1

2 
  على العقوبات وإنزال للقوانين المخالفات عن والكشف  السالمة، ولوائح القوى ألعاب  رياضة   بلوائح الالعبين التزام  ضمان

 .المقررة اللوائح حسب المخالفين

3 
  عند وإيقافه  اللعب ببدء  القرار  وإعطاء المباريات، من المنقضي والوقت  والمباريات للمسابقات الزمنية  المدة  متابعة 

 الضرورة 

4 
  المعلومات لتوفير والالعبين  اوالمدربين المسؤولين مع  والتشاور  لقوىا ألعاب رياضة  تنظم التي  واللوائح القواعد شرح

 .القرارات واتخاذ

 .التأديبية اإلجراءات  من  وغيرها الالزمة   واإلجراءات المقدمة، الشكاوى عن التنظيمية  للجهات تقارير تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الرياضي التحكيم 1 الجماعي العمل 1

 الرياضي النفس علم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 االحترافية الرياضة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 الرياضّيون  والمسؤولون  والمعلمون المدّربون 3422 الوحدات  مجموعة

 رياضي  مشرف 342221 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 لتدريب الالزمة والتقنيات والمواد الموارد وتوفير وتحديد الرياضية،  األندية  أنشطة   على اإلشراف

  تقارير وتقديم وإعداد عليها،  يشرف التي الرياضية  لألنشطة  سجالت وإعداد الرياضية، المنتخبات

 .العمل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مع تطابقها ومن  الموضوعة   واالستراتيجيات واألهداف للخطط تطبيقها من والتأكد الرياضية   األندية  أنشطة   على اإلشراف

 .المطلوبة  الجودة  ومعايير مستويات كافة 

2 
  االستخدام  وضمان والمباريات الرياضية  بالتدريبات المنتخبات  لقيام  الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد جميع وتوفير تحديد

 .لها األمثل

3 
  وفقا   باستمرار  تحديثها على والعمل عليها يشرف  التي  المنطقة  في  تجري التي الرياضية   األنشطة  لكافة سجالت إعداد

 .المنظمة  واإلجراءات للسياسات

4 
  والمدربين الرياضية  األندية   مع والتواصل الرياضية  والمباريات التمارين ألعمال المنظمة   سياساتوال األنظمة  تطبيق ضمان

 .المستجدات بكافة  وإحاطتهم فهمهم لتعزيز

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تعليم( الرياضة  1 الجماعي العمل 1

 الشبابية األنشطة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والترفيهية الرياضية  المواد 3 الذاتي التطوير 3

 والمراهقين لألطفال الرياضية  األنشطة  4 المثابرة 4

 المجموعات توجيه  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 البدنية  واللياقة  الرياضة  في العاملون 342 الثانوية  المجموعة

 البرامج وقادة والترفيه  اللياقة  معلمو 3423 الوحدات  مجموعة

 بدنية لياقة مدرب 342301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 الموارد جميع وتوفير وتحديد قياسها، ومؤشرات  التدريب واستراتيجيات والخطط  األهداف وضع

 .النتائج  وتقييم البدنية  اللياقة   تدريبات وإجراء البدنية،  اللياقة  على  للتدريب الالزمة  والتقنيات والمواد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المستهدفة  والقيم الرئيسية األهداف تحديد على  والعمل التدريب واستراتيجيات   التشغيلية  والخطط  األهداف وضع

 .باستمرار ومتابعتها وقياسها  ومؤشراتها

 .لها األمثل االستخدام  وضمان البدنية   اللياقة  على التدريب  لقيام  الالزمة  والتقنيات والمواد الموارد جميع وتوفير تحديد 2

3 
  التربوية  والقدرات والصفات السمات مختلف تنمية  و الموضوعة  واألهداف  للخطط  وفقا   البدنية  اللياقة تدريبات إجراء

 .ومتوازنة متكاملة  بصورة الممارسين  لدى اإليجابية  والنفسية 

 .للنتائج وفقا   التدريب  برامج وتطوير البدنية  اللياقة  مجال  في التقدم  وتقييم قياس 4

5 
  والمعارف المعلومات نقل و أهدافهم وتحقيق قدراتهم رفع من تمكينهم بهدف للمتدربين الالزمة  والمساندة الدعم تقديم

 .وأسئلتهم استفساراتهم  افة ك على والرد لهم
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الرياضة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تدريب/تمرين( العضلية التمارين 1 الجماعي العمل 1

 تمرين( )تدريب/ أيروبكس 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البدنية  االختبارات 3 الذاتي التطوير 3

 )إرشاد( االسترخاء  تمارين 4 المثابرة 4

 تمرين( )تدريب/ القوى ألعاب 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 المصّورون 3431 الوحدات  مجموعة

 فوتوغرافي  مصور  343101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والمناسبات، واألحداث والناس الطبيعية  المناظر التصوير،وتصوير ومعدات  وأدوات مواد تجهيز

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الرقمي التصوير كاميرات وتجهيز الفوتوغرافي، التصوير  كاميرات تجهيز 1

2 
  العدسة  وفتحة  كالمسافة  التصوير عوامل  وضبط  الكاميرا  واختيار  التقاطها وظروف موقع وتحليل الصورة موضوع  دراسة 

 .والمناسبات واألحداث والناس الطبيعية  المناظر وتصوير التصوير وزاوية اتجاه وضبط 

 .الفوتوغرافية  الصور  وتظهير تحميض 3

 .الرقمية  الصور  وطباعة  اآللي الحاسب باستخدام  الرقمية  الصور  معالجة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفوتوغرافية والمواد الكاميرا 1 الجماعي العمل 1

 الصور(  وطباعة  )تظهير مصغر مختبر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 رقمية( )كاميرا  الفوتوغرافي التصوير 3 الذاتي التطوير 3

 الفوتوشوب 4 المثابرة 4

 الكاميرا  استقرار ضبط  نظام  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 المصّورون 3431 الوحدات  مجموعة

 جوي مصور  343102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 التصوير،  عملية  وإجراء التصوير، آلة حاملة  للطائرة الجوية  والسرعة   التحليق  وارتفاع  الرحلة  مسار  تحديد

 .ومناقشتها بعرضها والقيام  والتحاليل الدراسات هذه بنتائج المتخصصة والتقارير الوثائق وإعداد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المستلزمات وتجهيز الجوي التصوير وأهداف أغراض وتحليل تحديد 1

 .التصوير آلة  حاملة  للطائرة الجوية   والسرعة  التحليق  وارتفاع  للطائرة الجوية   الرحلة  ومخطط جداول تنظيم 2

 .الجوي التصوير إمكانات بحسب الجوي التصوير  عمليات إجراء 3

 .التقنية التطورات ومواكبة  العمل وإجراءات  أساليب تطوير 4

 .المعتمدة  واإلجراءات للسياسات وفقا   بها الخاصة  البيانات قاعدة في وحفظها وتوضيحها وعرضها والتقارير الوثائق إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المساحي  التصوير 1 الجماعي العمل 1

 الصناعية  األقمار  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجغرافية المعلومات نظم 3 الذاتي التطوير 3

 الرقمية  الخرائط  تقنية  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 المصّورون 3431 الوحدات  مجموعة

 جنائي  مصور  343103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 والمواد األدوات  وتحديد المحقق، لتعليمات وفقا بهم والمشتبه  الجنائية  الحوادث تصوير

 الصور  وحفظ  التصوير، ومعدات أدوات  وصيانة  الجنائي، للتصوير الالزمة  والمستلزمات

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد والمسودات،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  ووفقا   المحققين لتعليمات وفقا   بالقضية  المتعلقة  األمور  وكافة  والمتهمين بهم والمشتبه  الجنائية  الحوادث تصوير

 .الجنائي التصوير ألعمال المنظمة  واألنظمة  واإلجراءات للسياسات

 .عليها والمحافظة  الجنائي التصوير أعمال  بمختلف  للقيام  الالزمة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد 2

 .الجنائي التصوير وأجهزة والمعدات للمواد األمثل  االستخدام  وضمان العمل ومعدات  أدوات وإدامة  صيانة  3

 .المتبعة  والممارسات اإلجراءات بحسب والمسودات الصور  وحفظ  وترتيب تبويب 4

 .فظهاوح وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفوتوغرافي التصوير 1 الجماعي العمل 1

 الفوتوغرافية والمواد الكاميرا 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكاميرا  استقرار ضبط  نظام  3 الذاتي التطوير 3

 الصور  أرشفة  4 المثابرة 4

 الجنائية  التحقيقات 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 المصّورون 3431 الوحدات  مجموعة

 صحفي مصور  343104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أو الفيلمية   الكاميرات وتشغيل  الصحفية، للغايات واألشياء واألماكن لألشخاص صور  التقاط

 .تجهيزات من بها يتعلق وما  الرقمية  الكاميرات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الصحفي لالستعمال الصور  اللتقاط الخبرة وتطبيق المتطلبات تفسير 1

2 
  اعتمادا   الكاميرا  إعدادات وضبط  اإلضاءة،  ومرفقات والمرشحات الحوامل  مثل  تجهيزات من بها يتعلق وما الكاميرات تشغيل

 .وسرعته  الفيلم ونوع  تصويره المراد  الشيء وحركة  المجال وعمق اإلضاءة مثل العوامل بعض على

 .الصور  أفضل  لتحديد الصحفية  الصور   من مجموعات واستعراض الصحفية، الصور   أنواع  مختلف  التقاط 3

ا، ونقلها وأرشفتها تعديلها أجل من اآللي  الحاسب  جهاز  لىإ الصور  نقل 4  .الصور   أحجام  وتعديل تغيير على والعمل إلكتروني 

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اليومية( )الصحف  الصحفي التصوير 1 الجماعي العمل 1

 الفوتوغرافية والمواد الكاميرا 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفوتوشوب 3 الذاتي التطوير 3

 الصور  أرشفة  4 المثابرة 4

 الصحافة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 الداخلية  العمارة ومهندسو مصممو 3432 الوحدات  مجموعة

 معارض تصميم فني 343201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 وتفسير والمؤتمرات، التجارية  والمعارض الفنية   المعارض مثل والثقافية، التجارية  المعارض تصميم

  البناء أعمال على واإلشراف المناسب، التصميم لوضع الالزمة  الخبرة وتقديم  العميل متطلبات

 .والتركيب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 والديكورات المعرض  أرضية  مخططات ذلك في بما المعرض، بتصميمات الخاصة  األولية  والمخططات الرسومات  إعداد

 .الالزمة والتجهيزات

 .الفعالية   فيه  تتم الذي السياق حول بحوث وإجراء المناسب، التصميم لوضع الالزمة  الخبرة وتقديم العميل  متطلبات تفسير 2

3 
  عملي ومظهر جمالية  لمسة  وإضفاء للزائرين، وصورته   وأفكاره العميل رسالة نقل على يساعد بشكل للمعرض تصميم وضع

 .المخصصين والموازنة  المساحة   حدود في المعرض على

4 
  مع التنسيق وضمان بيعات،والم والتثقيف  التسويق مثل الفعالية، تنظيم في  المشاركة   األخرى الفرق  أعضاء  مع العمل

 .أمكن إن المعرض منسق

 .العمل  أوامر  في الحادثة  التغييرات  عن العمالء وإبالغ  والموردين، المقاولين أعمال  على اإلشراف 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
  الداخلي  والتصميم األزياء تصميم

 الصناعي والتصميم

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المعارض تصميم 1 الجماعي العمل 1

 المعارض  إنتاج 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعارض ديكور  3 الذاتي التطوير 3

 العمالء  خدمة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 الداخلية  العمارة ومهندسو مصممو 3432 الوحدات  مجموعة

 داخلي  تصميم فني 343202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المساحات داخل األثاث قطع وضع وأماكن  المستخدمة  والمواد األثاث، وطرز  األلوان أنظمة  تصميم

 .الداخلي التصميم خطة  تنفيذ ومباشرة الداخلية،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المواصفات وتطوير المواد  اختيار  في التصميم  فريق وإدارة الداخلية، للمشروعات التصاميم وضع 1

 .الرقمية  والنماذج والرسومات الطبيعي بالحجم نماذج إعداد 2

 .المواد واختيار  المقاولين اختيار  في المساعدة 3

 .قاولالم ِقبل  من التصميم تنفيذ ومباشرة  اإلنشاء، لمشروعات الدعم تقديم 4

 .تنفيذها ومباشرة  الصلة، ذات واللوائح القواعد و اإلجراءات و بالسياسات االلتزام  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
  الداخلي  والتصميم األزياء تصميم

 الصناعي والتصميم

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التصميم 1 الجماعي العمل 1

 التنسيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الداخلي  الديكور  منتجات 3 الذاتي التطوير 3

 األثاث تصميم 4 المثابرة 4

 )ديكور( اإلضاءة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 والمكتبات والمتاحف  المعارض فنّيو 3433 الوحدات  مجموعة

 متاحف فني 343301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 هذه وتحديد الفنية، والتحف  األعمال ذلك في بما عليها، والمحافظة  المتاحف،  في القطع ترميم

 .والمخازن المعارض في وترتيبها وتنصيبها وتسجيلها، القطع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتسجيلها المعروضة  القطع وتحديد للتخزين، القطع  وتجهيز لإلصالح، منها يحتاج ما وتحديد والوثائق، األثرية القطع تنظيف  1

2 
  اإلضاءة إعداد  في والمساعدة وترتيبها، العرض ومناطق وخزانات المعرض أثاث وتصميم  للعرض، وإعدادها المقتنيات إخراج

 .األخرى والتجهيزات

 .وتفريغها  المعروضات تعبئة  3

 .العرض وخزانات المعروضات تفكيك في المساعدة 4

 .المتحف  موظفي من وغيرهم المحفوظات  وأمناء المتاحف  ألمناء الدعم تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
  الداخلي  والتصميم األزياء تصميم

 الصناعي والتصميم

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتاحف مخازن أعمال 1 الجماعي العمل 1

 المعارض مواقع تصميم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعارض ديكور  3 الذاتي التطوير 3

 التنظيف مواد 4 المثابرة 4

 الموقعي  التنظيف  5 التنظيم 5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 والمكتبات والمتاحف  المعارض فنّيو 3433 الوحدات  مجموعة

 معارض فني 343302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على  واإلشراف للمعروضات التوزيعية المخططات  وإعداد المعرض، وعناصر وموقع جغرافية  دراسة 

 .العمل تقارير وتقديم إعداد و تنفيذها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  ومعروضات اقسام  وتحديد الموقع وحدات بين الهندسية   والعالقات المساحة  حيث من المعرض وموقع جغرافية  دراسة 

 .المعرض

 .المعارض  أخصائي توجيهات على بناء الالزمة   التعديالت وإدخال الجمالية  والمكمالت  التوزيعية  المخططات إعداد 2

 .للمعرض التوزيعية  المخططات  تنفيذ على اإلشراف 3

 .المعرض  أقسام  بين تنقلهم ومخططات الزوار  ممرات تنسيق 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
  الداخلي  والتصميم األزياء تصميم

 الصناعي والتصميم

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المعارض ديكور  1 الجماعي العمل 1

 المعارض تصميم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )ديكور( اإلضاءة 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 والمكتبات والمتاحف  المعارض فنّيو 3433 الوحدات  مجموعة

 مكتبات  فني 343303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 يلبي بالمكتبة  المتوافر المحتوى  أن والتأكد وإدارتها، وتنظيمها للمكتبة  الالزمة  الموارد على الحصول

 عليها والحصول المكتبة   مواد  اختيار   مثل المكتبة   أنشطة  على واإلشراف مستخدميها، احتياجات

 وتصنيفها  وفهرستها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 الكتب إصالح  أو وإزالة   عليها  والمحافظة  رقميا والمسجلة  المطبوعة  المواد  من وغيرها والدوريات  الكتب مثل المواد تنظيم

 التالفة 

 الوثائق مخزونات / البيانات قواعد وتحديث وصيانة  المكتبات في الكتب  وفهرسة  تصنيف  2

 للصيانة المتعطل   وإرسال ، بالمكتبة  والبصرية  السمعية  المواد  سالمة  من التأكد 3

 .  واعتمادها لمناقشتها المكتبة  لجنة  إلى  وتقديمها ، المكتبة  نشاط عن ( سنوية  – شهرية ) الالزمة   التقارير إعداد 4

 األدوات استخدام  في والمساعدة بالكتالوجات، المتعلقة   األسئلة  على اإلجابة  مثل المعلومات، خدمة  تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
  والمعلومات المكتبات  دراسات

 واألرشفة

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األرشيفية العلوم  1 الجماعي العمل 1

 الوثائق تصنيف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المكتبات خدمات 3 الذاتي التطوير 3

 اليومية السجالت حفظ  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 الطهاة  رؤساء 3434 الوحدات  مجموعة

 طهاه رئيس 343401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات  ومتابعة  المطبخ، في والعاملين  الطهاة  على اإلشراف

  وإعداد الوجبات وتسعير إعدادها، ومتابعة  والمقبالت الرئيسة  الوجبات مكونات  وإعداد المهنية،

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مهاراتهم  وتنمية  النوعية  التدريبية  احتياجاتهم وتحديد  المطبخ وعمال الطهاة ومتابعة العمل وبرامج خطط  إعداد 1

 .العامة  والصحة   المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات وإجراءات بقواعد االلتزام  متابعة  2

3 
  إجراءات  ومتابعة  وجودتها، مواصفاتها وضبط  المواد وتوفير والمقبالت والمكمالت الرئيسية  الوجبات مكونات عناصر تحديد

 .الجودة من والتحقق الطعام  إعداد

 .جباتالو وتسعير والمقبالت الوجبات إعداد كلفة  تحديد 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 والتموين والمطاعم الفندقة  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطعام قوائم تخطيط  1 الجماعي العمل 1

 األغذية نظافة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األطعمة  تقديم 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية فحص 4 المثابرة 4

 األغذية  جودة تقييم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 حناء  رسم  فني 343501 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
سم، كيس في  الحناء ووضع  الحّناء  صبغة  تحضير  المرغوب التصميم ونقش الوعاء  في تركه أو  للرَّ

 .فية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 عليها بالنقش البدء قبل  البشرة تنظيف  1

2 
  شوائب، أي  من للتخلص بالمصفاة تنخيلة  تم الذي الحناء مسحوق وخلط الحناء معجون لتحضير الالزمة   واألدوات  المواد إعداد

 الحناء معجون على للحصول وعاء  في التكتالت من تخلو حتى جيدا المكونات  وخلط  الماء مع

 فوري.  بشكل الثمن وتحصيل ،  المستخدمة  الحناء ونوع  بمواصفات المتعلقة  المعلومات توفير 3

 كليا  يجف  حتى البشرة على الحناء  وترك البشرة  على مة ورس نقشه  في المرغوب الّتصميم اختيار  4

 ناعمة.  قماش بقطعة  بلطف  وتجفيفها والماء، الخفيف  الّصابون بمحلول المتقّشرة  الحناء رقائق بقايا تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 بالشعر  والعناية  التجميل خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزخرفي  الرسم 1 الجماعي العمل 1

 الجماليات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعقمة  الصحية  المواد 3 الذاتي التطوير 3

 التجميل  وأدوات العطور  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 ماكياج  فني 343502 المهنة
 

 بها مرغوب الغير  والمشاكل العيوب وإخفاء الوجه  جمال وإبراز المكياج وضع المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المكياج. وضع قبل الالزمة    واألدوات المواد باستخدام والرقبة  الوجه   من الميتة  الخاليا وإزالة    جّيدا   البشرة تنظيف  1

2 
  بطريقة  والرقبة  الوجه  بشرة علي المكياج وتوزيع المكياج  وضع في استخدامها  َيتم الّتي  والُمستحضراِت  األدواِت  تحضير

 متساوية 

 فوري.  بشكل  لثمنا وتحصيل ، المكياج ونوع  بمواصفات المتعلقة  المعلومات توفير 3

 لبشرة  لون ودرجة لنوع  وفقا  للمكياج المناسب والنوع   اللون تحديد 4

5 
 المثلي بالطريقة  استخدامها وكيفية  وفوائدها وأسمائها  التجميل  أدوات و المكياج،   فنون لمعرفة  تدريبة  دورات تقديم

 نتيجة أفضل علي للحصول
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 بالشعر  والعناية  التجميل خدمات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التزيين 1 الجماعي العمل 1

 الجماليات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المكياج 3 الذاتي التطوير 3

 التجميل  وأدوات العطور  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 التصوير  موقع فني 343503 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  بما واألماكن المواقع وإعداد والسينما، والتلفزيون المسرح إلنتاج وتنفيذها المواقع تصاميم بناء

 .وتشغيلها الموقع  معدات تركيب الفني، لإلنتاج والمشاهد السيناريوهات مع يتفق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والتصنيع  الميزانية   قيود مع لتتوافق التصاميم  وضبط  التكلفة، وتقديرات للمواقع والرسومات المسودات تقديم 1

2 
  مع يتوافق للموقع النهائي الشكل  أن من والتأكد والحبال، والكابالت الدعائم باستخدام  والديكور  البناء بأنشطة  القيام 

 .التصميم متطلبات

 .واإلضاءة الصوت ومعدات المسرح  وأجهزة التجهيزات وتثبيت المخططات، مواصفات تفسير 3

4 
 الصوتي التلقين واتباع  الحية، والعروض التدريبات ءأثنا  الصوت ومعدات اإلضاءة معدات تشغيل في المساعدة  أو تشغيل

 .والبصري

 .والموردين المقاولين  أعمال وتنسيق األزياء، ومصمم الرقصات ومصمم المخرج ذلك  في بما اإلنتاج موظفي  مع العمل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )سينما( التصوير  موقع إعداد 1 الجماعي العمل 1

 )مسرح(  المسرح خشبة  إعداد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التركيب تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 الفني  الرسم 4 المثابرة 4

 )مباني(  الفنية  الصيانة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 خاصة مؤثرات فني 343504 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الخاصة  المؤثرات وإعداد واإلعالنات، والمسرح السينما في وتنفيذها الخاصة  المؤثرات تصاميم بناء

 .وتشغيلها الخاصة  المؤثرات معدات وتركيب واألماكن، المواقع في
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مع  المنتجة  المؤثرات توافق وضمان الكمبيوتر، بواسطة  والمنتجة  الحية   اإلعالمية  اإلنتاجات لمختلف  الخاصة  المؤثرات إنتاج

 .التصميم متطلبات

2 
  في بما متنوعة  مواد واستخدام واآللية، اليدوية  األدوات  من  متنوعة  مجموعة  باستخدام   الخاصة  للمؤثرات تجهيزات عدة بناء

 .والبالستيك الصلب وألواح والجبس الخشب ذلك

3 
 الصوتي التلقين تباع وا الحية، والعروض التدريبات أثناء الصوت ومعدات اإلضاءة معدات تشغيل في المساعدة  أو تشغيل

 .والبصري

4 
 المقاولين أعمال وتنسيق الخاصة، المؤثرات ومصمم الرقصات ومصمم المخرج ذلك  في بما اإلنتاج موظفي  مع العمل

 .والموردين

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 (DVE) الرقمية  الفيديو مؤثرات 1 الجماعي العمل 1

 والمرئيات  الصوتيات وسائل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التركيب تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 األصوات  دمج 4 المثابرة 4

 الصوت تحرير 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 طوابع فني 343505 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إنتاج إجراءات ومتابعة  التصميم، مسودة ورسم وإعداد الطوابع، بتصميم المتعلقة  المعلومات جمع

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد المواصفات، ومطابقة  الطابع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للمصمم وتقديمها وتصنيفها الطوابع بتصميم المتعلقة  المعلومات جمع 1

2 
 للتدقيق  للمصمم وتقديمها اآللي الحاسب برمجيات  باستخدام أو  اليدوي بالرسم إما التصميم مسودة ورسم إعداد

 .والمراجعة 

 .المطبعة   في الطابع إنتاج  إجراءات  متابعة  3

 .التصنيف   مع الطابع مواصفات مطابقة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الجميلة  الفنون ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفوتوشوب 1 الجماعي العمل 1

 الزخرفي  الرسم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )فني( التلوين 3 الذاتي التطوير 3

 التوضيحي الرسم 4 المثابرة 4

 الجرافيك فنون 5 التنظيم 5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 أمنية ووثائق عالمات فني 343506 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والعالمات  الوثائق مخطط   وتنفيذ األمنية، والعالمات الوثائق بتصميم المتعلقة  المعلومات جمع

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد العمل،  وإجراءات أساليب تطوير في والمساعدة العلمية،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المصمم مع وبالتنسيق المختص المرجع  من األمنية  والعالمات الوثائق تصميم في المتعلقة  المعلومات جمع 1

 .األمنية  والعالمات  الوثائق مخطط  تنفيذ 2

 .الراجعة   التغذية  ضوء في األمنية  والعالمات الوثائق  مخطط  وتطوير مراجعة 3

 .العمل وإجراءات أساليب تطوير في المشاركة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الجميلة  الفنون ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفوتوشوب 1 الجماعي العمل 1

 الزخرفي  الرسم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )فني( التلوين 3 الذاتي التطوير 3

 التوضيحي الرسم 4 المثابرة 4

 الجرافيك فنون 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 ومخطوطات وثائق  ترميم فني 343507 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وإعداد الترميم،  عمليات وإجراء وترميمها، ووقايتها والوثائق المخطوطات حفظ  وطرق أساليب تحديد

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للترميم الالزمة  المواد كميات وتقدير العمل  وبرنامج خطة  إعداد 1

 .التنظيف  أجهزة أو أدوات باستخدام  المخطوطات وتنظيف  المخطوطات، وحفظ  وترميم صيانة  أساليب دراسة  2

 .والمخطوطات الوثائق ترميم مجال في التقنية  التطورات  أحدث استخدام 3

 .اإلنجاز  لتقيم والمخطوطات الوثائق  ترميم أخصائي  على المرممة  والمخطوطات الوثائق عرض 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اآلثار وعلم التاريخ ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفني(  )الحفظ  الطالء 1 الجماعي العمل 1

 الجرافيك فنون 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اليدوي  النقش 3 الذاتي التطوير 3

 التوضيحي الرسم 4 المثابرة 4

 )فني( التلوين 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 آثار  ترميم فني 343508 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  األثرية، بالعصور والمعرفة  المناسبة  األساليب  باستخدام  األثرية  العينات أجزاء  وترميم تنظيف 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الترسبات إلزالة الكيميائية  والمحاليل اليدوية  العدد  واستخدام  والترميم، للتنظيف  الالزمة   واألدوات المحاليل تجهيز 1

 .األثري للمكتشف  العام الشكل وتحديد ترميم 2

 .والتآكل  االهتراء لتفادي األثرية  القطع معالجة  3

 .أثري  عنصر  بكل العناية   وإجراءات طريقة  توثيق 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اآلثار وعلم التاريخ ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفني(  )الحفظ  الطالء 1 الجماعي العمل 1

 الجرافيك فنون 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اليدوي  النقش 3 الذاتي التطوير 3

 اليدوي  التشكيل 4 المثابرة 4

 الزخرفي  الرسم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 تعبيري  رسام  343509 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتصنيف  اللوحة  ورسم الرسم، وأدوات وعدد واأللوان المواد وتجهيز التعبيرية، اللوحة  فكرة تطوير

 .اللوحات وحفظ  وتوثيق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 الفكرة إطار  وتحديد  وتحليله، الرسم موضوع  ودراسة  الرسم  أسلوب وتطوير التعبيري، الرسم تطور  ومتابعة  ودراسة بحث

 .عنها المعبر

 .والحاسوب واللوحات واألقالم كاأللوان الرسم وأدوات مواد تجهيز 2

 .الرسم أدوات   باستخدام  التعبيرية والرسومات اللوحات رسم 3

 .الحاسوب على  البرمجيات  باستخدام  التعبيرية والرسومات اللوحات رسم 4

 .اللوحات وحفظ  وتوثيق وترتيب تصنيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 الجميلة  الفنون ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الهوايات / والحرفيات الفنون مواد 1 الجماعي العمل 1

 الجماليات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزخرفي  الرسم 3 الذاتي التطوير 3

 الموتيف بطريقة  الرسم 4 المثابرة 4

 الجداريات  رسم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 موسيقية  آلة  عازف 343510 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المقطوعات وعزف  األنغام، بحسب والقصبية والنحاسية  الوترية  الموسيقية  اآلالت تجهيز

 النوتة  بحسب واأللحان الموسيقية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 خروج صمامات  وضبط  األوتار، شد  وضبط  العزف  آلة  واختيار  والقصبية  والنحاسية الوترية  العزف  آالت  أداء  وتحليل دراسة 

 المناسبة العزف آلة   واختيار  النفخ، وفتحات الهواء

 الموسيقي التوزيع  وتحليل اللحن  أو الموسيقية  المقطوعة   وتحليل دراسة  2

3 
  أو المقطوعة  وعزف الموسيقية  الفرقة  قائد إشارات   وتتبع الموسيقية،  الفرقة  ضمن اللحن أو الموسيقية  المقطوعة  عزف

 منفرد  بشكل اللحن

 والنحاسية والقصبية  الوترية  العزف آالت  باستخدام  العزف أساليب وتطوير والتلحين، والتوزيع الموسيقى  تطور  متابعة  4

 سماعي   عزف الموسيقية  والمقامات طوعاتالمق عزف 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األداء  وفنون الموسيقى ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الموسيقية  النوتات  قراءة 1 الجماعي العمل 1

 الموسيقية اآلالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الموسيقي  العزف 3 الذاتي التطوير 3

 الموسيقية(  اآلالت على  )عزف المنفرد األداء  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 ثانوي ممثل 343511 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والشخصية الدور  وتفاصيل أساسيات  وتقمص عليها، والتدرب بالدور  المتعلقة  النصوص حفظ 

 .المشاهدين إلى الفكرة إيصال لضمان الممثلين وباقي  المخرج مع والتواصل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المخرج وإرشادات لتوجيهات وفقا   له  اختير الذي الفعلي الدور ألداء تحضيرا  عليها والتدرب بالدور  المتعلقة  النصوص حفظ  1

2 
  طبيعتها يعكس الذي بالشكل وتمثيلها المطلوبة  المشاهد إلى للوصول والشخصية  الدور  وتفاصيل أساسيات جميع تقمص

 .منها  والهدف وشخصيتها

3 
 المختلفة  الشخصيات دور  وتناسق تالؤم  ضمان بهدف الوظيفة  ور بد ارتباط لها  التي  األدوار   أصحاب الممثلين مع التنسيق

 .المخرج  وإرشادات لتوجيهات وفقا   الواحد المشهدة في

 .المشاهدين إلى الفكرة إيصال لضمان الممثلين وباقي  المخرج مع التواصل 4

5 
 بنصائح والتقيد بها وااللتزام  رالتصوي عمليات وأثناء العمل  مجال في المتبعة  واألنظمة  واإلجراءات السياسات تطبيق

 .تجاوزها وعدم  المخرج وطلبات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األداء  وفنون الموسيقى ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التمثيل 1 الجماعي العمل 1

 )تمثيل( الغناء  على القدرة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصوتي األداء  3 الذاتي التطوير 3

 القصيرة  التمثيلية  األدوار 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 34 الفرعية  المجموعة
  يرتبط  ومن والثقافة  االجتماع  وعلم القانون في المساعدون االختصاصّيون

 بهم

 والطهي والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 343 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والثقافة  الفنون في المساعدون االختصاصّيون 3435 الوحدات  مجموعة

 مخرج  مساعد 343512 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  فريق مع والتنسيق والتواصل المشهد، أو  الفيلم أو بالبرنامج  الخاصة  الخطط   وضع في المشاركة 

  أو البرنامج إلنجاز  والمتطلبات المستلزمات وتحديد ممكنة، جودة أعلى  على الحصول بهدف العمل

 .المناسب يتبالتوق بالمواصفات والمتطلبات المستلزمات وتوفير الفيلم،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  والقيم الرئيسية   األهداف تحديد وفي المشهد  أو الفيلم أو  بالبرنامج الخاصة  التشغيلية  الخطط   وضع في المشاركة 

 .باستمرار  ومتابعتها وتنفيذها وقياسها البرنامج  من المستهدفة 

2 
  بتنفيذ والقيام  غيابه عند مهامه  وتولي عنه  والنيابة  واختصاصاته  مهامه  أداء  للمخرج الفنية  والمشورة المساعدة تقديم

 .إليه  يفوضها التي المهام 

3 
  بما للبرنامج ممكنة  جودة أعلى على الحصول بهدف  والمصورين والمقدمين كالمعدين العمل  فريق مع والتنسيق التواصل

 .مرسومة ال أهدافه  وتحقيق المشاهدين  إلى المرادة الفكرة إيصال يضمن

4 
  مع يتوافق مما  ذلك إلى وما والموسيقى واأللبسة  كاإلضاءة البرنامج وتصوير إلجراء  الالزمة   واألمور  المستلزمات تحديد

 .البرنامج  طبيعة 

 .المناسب بالتوقيت بالمواصفات والمتطلبات المستلزمات توفير 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 األداء  وفنون الموسيقى ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 إخراج  مساعدة 1 الجماعي العمل 1

 التمثيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )سينما( التصوير  موقع إعداد 3 الذاتي التطوير 3

 )مسرح(  المسرح خشبة  إعداد 4 المثابرة 4

 )تلفزيون(  التصوير  موقع إعداد 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 واالتصاالت المعلومات تقنية  عمليات فنّيو 3511 الوحدات  مجموعة

 معلومات  تقنية  عمليات فني 351101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والمستلزمات األدوات وتحديد المعلومات، تقنية  بعمليات المتعلقة  الخطط  وتنفيذ تطبيق

  وحفظ  مهامه، أداء  في المعلومات تقنية  وأخصائي لمهندس الفنية  المساعدة وتقديم المطلوبة،

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد المعلومات، تقنية  بعمليات المتعلقة  والمعلومات البيانات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  واإلجراءات للسياسات وفقا بها وااللتزام المعلومات تقنية  بعمليات المتعلقة  المرسومة   الفنية  الخطط  وتنفيذ تطبيق

 .المنظمة 

2 
  المنظمة  واإلجراءات  السياسات حسب المعلومات بتقنية  المتعلقة  بالعمليات للقيام  المطلوبة  والمستلزمات  األدوات تحديد

 .لتأمينها المعنيين إلى  ورفعها منها ينقص ما وتحديد  المقدمة  التوجيهات وحسب

3 
  مهامهم  أداء  وفي العمليات  كافة  في ومساعدتهم المعلومات تقنية  ائيوأخص لمهندس الفنية  المساعدة تقديم

 .إليها يفوضونها  التي المهام  وتنفيذ واختصاصاتهم

4 
  إلى باالستناد وترتيبها تبويبها على  والعمل الفنية  المعلومات  تقنية  عمليات بكافة  المتعلقة  والمعلومات البيانات حفظ 

 .المعتمدة الممارسات

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير ديموتق إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اآللي  الحاسب استخدام ( 1) التعليمي المجال

 ( 2) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

 وتحليلها  والبرامج التطبيقات تطوير ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكابالت تركيب 1 الجماعي العمل 1

 وصيانة(  )تركيب اآللية  الحاسبات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة( )تركيب الطابعات 3 الذاتي التطوير 3

 وصيانة( )تركيب الخوادم  4 المثابرة 4

 التشغيل  نظام  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 واالتصاالت المعلومات تقنية  عمليات فنّيو 3511 الوحدات  مجموعة

 اتصاالت  عمليات فني 351102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 وتقديم المطلوبة، والمستلزمات األدوات وتحديد االتصاالت،  بعمليات المتعلقة  الخطط  تنفيذ

  والمعلومات البيانات وحفظ  مهامهم،  أداء في االتصاالت وأخصائي لمهندس الفنية  المساعدة

 .العمل يرتقار  وتقديم وإعداد  االتصاالت، بعمليات المتعلقة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  واإلجراءات للسياسات وفقا   بها وااللتزام  االتصاالت  وعمليات أعمال بكافة  المتعلقة  المرسومة الخطط  وتنفيذ تطبيق

 .المنظمة 

2 
 المنظمة  واإلجراءات السياسات حسب باالتصاالت المتعلقة  بالعمليات للقيام  المطلوبة  والمستلزمات  األدوات تحديد

 .لتأمينها المعنيين إلى  ورفعها منها ينقص ما وتحديد  المقدمة  التوجيهات وحسب

3 
 واختصاصاتهم مهامهم أداء  وفي العمليات  كافة  في ومساعدتهم االتصاالت وأخصائي لمهندس الفنية  المساعدة تقديم

 .إليها يفوضونها التي المهام  وتنفيذ

4 
  الممارسات إلى باالستناد وترتيبها تبويبها على والعمل الفنية  االتصاالت عمليات بكافة  المتعلقة  اتوالمعلوم البيانات حفظ 

 .المعتمدة

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 وصيانة( )تركيب الشبكية  الموزعات 1 الجماعي العمل 1

 وصيانة(  )تركيب الرأوتر أجهزة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة(  )تركيب الويب خوادم  3 الذاتي التطوير 3

 والالسلكية السلكية  االتصاالت 4 المثابرة 4

 )تركيب( الداخلي  الهاتف  شبكة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 واالتصاالت المعلومات تقنية  عمليات فنّيو 3511 الوحدات  مجموعة

 رقمية طباعة  فني 351103 المهنة
 

 .العمل وسجالت  والمعدات اللوازم  على والمحافظة   المطلوبة  الطباعة  أعمال  كافة  إنجاز  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الطباعة  ماكينات  بتشغيل المرتبطة  والتقنية  الميكانيكية  المشاكل استكشاف 1

 المناسب  بالشكل الصيانة بيانات وتسجيل الحاجة   عند الصيانة  فنين  مع التواصل 2

 اإلدارات.  إلى وشهرية  وأسبوعية  يومية  تقارير تقديم 3

 الطباعة.  لماكينات اليومية التشغيل  عمليات متابعة  4

 الرقمية.  الطباعة   واكينة  المعدات تشغيل  كيفية  على الجدد الموظفين تدريب 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اآللي  الحاسب استخدام ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الطباعة فن 1 الجماعي العمل 1

 الجودة مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الرقمية الطباعة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مستخدمي دعم فنّيو 3512 الوحدات  مجموعة

 معلومات  تقنية  دعم فني 351201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  المعلومات  تقنية  في مشاكل تواجههم الذين والعمالء للموظفين الفنية  والمساعدة الدعم تقديم

  وحل والعمالء الموظفين دعم بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات األدوات وتحديد ومساندتهم،

  المعلومات، تقنية  وبرامج  ونظم بأجهزة الخاصة  الفنية  المعلومات وتوفير تواجههم، التي المشاكل

 .العمل اريرتق وتقديم وإعداد الفني الدعم بعمليات المتعلقة  والمعلومات البيانات وحفظ 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  على والرد ومساندتهم المعلومات  تقنية  في مشاكل تواجههم الذين والعمالء للموظفين الفنية  والمساعدة الدعم تقديم

 .تواجههم التي التقنية  المشاكل حل  بهدف واستفساراتهم أسئلتهم

2 
 حسب تواجههم التي المشاكل  وحل والعمالء  الموظفين دعم بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات  األدوات تحديد

 .لتأمينها المعنيين  إلى ورفعها منها ينقص ما وتحديد المنظمة   واإلجراءات السياسات

3 
 تكون عندما المعلومات تقنية  أخصائيي  إلى والرجوع  المعلومات  تقنية  وبرامج ونظم بأجهزة الخاصة  الفنية  المعلومات توفير

 .كبيرة لة المشك

4 
  إلى باالستناد وترتيبها تبويبها على والعمل  المقدمة  الفني الدعم وعمليات  أعمال بكافة  المتعلقة  والمعلومات البيانات حفظ 

 .المعتمدة الممارسات

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 اآللي  الحاسب استخدام ( 1) التعليمي المجال

 ( 2) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 ("HARDWARE" المادية  المكونات) المستخدم  دعم 1 الجماعي العمل 1

 وصيانة( )تركيب الطابعات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة( )تركيب الخوادم  3 الذاتي التطوير 3

 وصيانة(  )تركيب اآللية  الحاسبات 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مستخدمي دعم فنّيو 3512 الوحدات  مجموعة

 اتصاالت  دعم فني 351202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 وتحديد االتصاالت، خطوط مشكالت لحل والعمالء للموظفين الفنية  والمساعدة الدعم تقديم

  الخاصة  الفنية  المعلومات وتقديم والعمالء، الموظفين لدعم المطلوبة  والمستلزمات األدوات

  وتقديم وإعداد الفني، بالدعم المتعلقة  والمعلومات البيانات وحفظ  االتصاالت، ونظم بأجهزة

 .التقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  على والرد ومساندتهم االتصاالت خطوط في مشاكل تواجههم الذين والعمالء للموظفين الفنية  والمساعدة الدعم تقديم

 .تواجههم التي التقنية  المشاكل حل  بهدف واستفساراتهم أسئلتهم

2 
 حسب تواجههم التي المشاكل  وحل والعمالء  الموظفين دعم بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات  األدوات تحديد

 .لتأمينها المعنيين  إلى ورفعها منها ينقص ما وتحديد المنظمة   واإلجراءات السياسات

 .كبيرة المشكلة  تكون عندما االتصاالت أخصائيي إلى  والرجوع  االتصاالت ونظم بأجهزة الخاصة  الفنية  المعلومات توفير 3

4 
  إلى باالستناد وترتيبها تبويبها على والعمل  المقدمة  الفني الدعم وعمليات  أعمال بكافة  المتعلقة  والمعلومات البيانات حفظ 

 .المعتمدة الممارسات

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 وصيانة( )تركيب الشبكية  الموزعات 1 الجماعي العمل 1

 وصيانة(  )تركيب الرأوتر أجهزة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة(  )تركيب الويب خوادم  3 الذاتي التطوير 3

 )تركيب( الداخلي  الهاتف  شبكة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مستخدمي دعم فنّيو 3512 الوحدات  مجموعة

 برامج  دعم فني 351203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 وتحديد  البرامج في مشاكل تواجههم الذين والعمالء للموظفين الفنية  والمساعدة الدعم تقديم

  التي المشاكل  وحل والعمالء الموظفين دعم بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات األدوات

  البيانات وحفظ  المعلومات، تقنية  وبرامج ونظم بأجهزة الخاصة  الفنية  المعلومات وتوفير تواجههم،

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الفني الدعم  بعمليات المتعلقة  والمعلومات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المستخدمين يوجهها التي المشكالت و  االزمات وحل تطوير 1

 األختياطية  النسخ  وإجراء البرامج عمل وتوثيق المبرمج طلب بحسب الالزمة  التعديالت  إجراء 2

3 
  إلى باالستناد وترتيبها تبويبها على والعمل  المقدمة  الفني الدعم وعمليات  أعمال بكافة  المتعلقة  والمعلومات البيانات حفظ 

 .المعتمدة الممارسات

 .العميل  ومتطلبات بالمعايير التقيد وضمان وتنفيذها، البرامج منتجات جودة مراقبة اختبارات تطوير 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وتحليلها  والبرامج التطبيقات تطوير ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البرمجيات تطوير 1 الجماعي العمل 1

 البرمجيات  اختبار  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 ("SOFTWARE" برمجيات) المستخدم  دعم 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات  تقنية  مستخدمي دعم فنّيو 3512 الوحدات  مجموعة

 بيانات  قواعد دعم فني 351204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مع  متوافقة  البيانات جميع أن من والتأكد البيانات قاعدة خدمات و أدوات فعالية  تطوير و تحسين

 احتياطيا   نسخها و البيانات حماية  وضمان القوانين، و النظم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  فيها البيانات تداخل وعدم  سالمتها وضمان وتنسيقها وتوجيهها البيانات قاعدة استخدام  قواعد وتخطيط  وتحليل دراسة 

 . الفني الدعم وتقديم

2 
 وعرضها المالئمة  والحلول المناسبة  التوصيات وتقديم البيانات قواعد  بإدارة والمتعلقة   المتخصصة  والتقارير الوثائق إعداد

 المعتمدة. واإلجراءات  للسياسات وفقا   بها الخاصة  البيانات قاعدة في وحفظها وتوضيحها

 أخطائها. استكشاف و البيانات  إدخال إجراءات  مراقبة  3

4 
  حالمصر غير التعديل  أو المتوقع غير الضرر  ضد اآللي الحاسب ملفات في المتواجدة المعلومات لحماية  األمنية   التدابير تطبيق

 به 

 ممكنة فعالية  أقصى لتحقيق البيانات  قواعد وتعديل  ودمج تحليل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيانات  قواعد إدارة 1 الجماعي العمل 1

 البيانات قواعد تطوير 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البيانات( قواعد )إدارة المفتوح البيانات قواعد اتصال 3 الذاتي التطوير 3

 البيانات( قواعد )إدارة المترابطة  البيانات قواعد 4 المثابرة 4

 البيانات مخازن 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 اآللي  الحاسب ونظم شبكات فنّيو 3513 الوحدات  مجموعة

 معلومات  تقنية شبكات فني 351301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  تقنية  شبكات في مشاكل تواجههم الذين والعمالء للموظفين الفنية  والمساعدة الدعم تقديم

 الموظفين دعم بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات  األدوات وتحديد ومساندتهم، المعلومات

  وبرامج  ونظم بأجهزة الخاصة  الفنية  المعلومات وتوفير تواجههم، التي المشاكل  وحل والعمالء

  وتقديم وإعداد الفني الدعم بعمليات المتعلقة  والمعلومات البيانات وحفظ  المعلومات، تقنية 

 .العمل تقارير
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 ومساندتهم المعلومات تقنية  شبكات في مشاكل تواجههم الذين والعمالء للموظفين الفنية  والمساعدة الدعم تقديم

 .تواجههم  التي  التقنية  المشاكل حل بهدف واستفساراتهم أسئلتهم  على والرد

2 
 حسب تواجههم التي المشاكل  وحل والعمالء  الموظفين دعم بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات  األدوات تحديد

 .لتأمينها المعنيين  إلى ورفعها منها ينقص ما وتحديد المنظمة   واإلجراءات السياسات

3 
 تكون عندما المعلومات تقنية  أخصائيي  إلى والرجوع  المعلومات  تقنية  وبرامج ونظم بأجهزة الخاصة  الفنية  المعلومات توفير

 .كبيرة المشكلة 

4 
  إلى باالستناد وترتيبها تبويبها على والعمل  المقدمة  الفني الدعم وعمليات  أعمال بكافة  المتعلقة  والمعلومات البيانات حفظ 

 .المعتمدة الممارسات

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 ("HARDWARE" المادية  المكونات) المستخدم  دعم 1 الجماعي العمل 1

 وصيانة( )تركيب الطابعات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة( )تركيب الخوادم  3 الذاتي التطوير 3

 وصيانة(  )تركيب اآللية  الحاسبات 4 المثابرة 4

 الشبكات  إدارة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 اآللي  الحاسب ونظم شبكات فنّيو 3513 الوحدات  مجموعة

 اتصاالت  شبكات فني 351302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واإلنترنت الهواتف  تشغيل وضمان الشبكات لتشغيل الالزمة  المعدات وتوصيل األسالك تمديد

 .المباشر للمسؤول تقرير وإعداد  وخارجها المباني  في األسالك  كافة  وتوصيل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 االتصاالت  أنظمة  وتشغيل والتحكم والتبديل والبث اإلرسال معرفة  1

 الشبكة   مهندس اشراف تحت حلها على والعمل الشبكة  مشاكل  متابعة  2

 .الالزمة   الصيانة  ونوع  متى  وتحديد المعدات  على الروتينية  الصيانة  أدوات   معدات صيانة  3

 .المواصفات مع وتتوافق صحيح بشكل تعمل أنها من  للتأكد المحدثة  أو احديث   المثبتة   أو  إصالحها تم التي  المعدات اختبار  4

 .واصالحها األعطال  مصادر  لتحديد المعطلة  والالسلكية  السلكية  االتصاالت معدات ومكونات الدوائر  اختبار  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والالسلكية السلكية  االتصاالت 1 الجماعي العمل 1

 )تركيب( الداخلي  الهاتف  شبكة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والالسلكية  السلكية  االتصاالت تقنيات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 اآللي  الحاسب ونظم شبكات فنّيو 3513 الوحدات  مجموعة

 اتصاالت  نظم فني 351303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتصميم النظم، فحص إجراءات وتوثيق النظم  من جزئية  وحدة  ودراسة  والمعلومات البيانات جمع

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الفنية، المواصفات نماذج وإعداد النظم فرعيات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المختلفة   مصادرها  من وجمعها والمعلومات  البيانات بجمع الخاصة  النماذج إعداد 1

2 
  ومراقبة متابعة  المستخدم، الحتياجات وفقا   وتحليلها  النظام  من جزئية  وحدة ودراسة التحليلية   للدراسة  األولية  النماذج إعداد

 .االستخدام  أدلة  وإعداد النظام فحص إجراءات  وتوثيق

 .والجودة األداء معايير وتحديد والنظم، المعدات تصميم 3

 .للنظم المالية  الكلفة  تقدير في  والمشاركة  للبرامج الفنية  المواصفات نماذج إعداد 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وتحليلها  والبرامج التطبيقات تطوير ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآللي الحاسب  واتصاالت النظم نظرية  1 الجماعي العمل 1

 التشغيل  نظام  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخادم  تشغيل نظام  3 الذاتي التطوير 3

 التقارير  إعداد 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 اآللي  الحاسب ونظم شبكات فنّيو 3513 الوحدات  مجموعة

 آلي  حاسب نظم فني 351304 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتصميم النظم، فحص إجراءات وتوثيق النظم  من جزئية  وحدة  ودراسة  والمعلومات البيانات جمع

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الفنية، المواصفات نماذج وإعداد النظم فرعيات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المختلفة   مصادرها  من وجمعها والمعلومات  البيانات بجمع الخاصة  النماذج إعداد 1

2 
  ومراقبة متابعة  المستخدم، الحتياجات وفقا   وتحليلها  النظام  من جزئية  وحدة ودراسة التحليلية   للدراسة  األولية  النماذج إعداد

 .االستخدام  أدلة  وإعداد النظام فحص إجراءات  وتوثيق

 .النظام  فرعيات وتوثيق واإلخراج، اإلدخال شاشات مثل النظام  فرعيات تصميم 3

 .للنظم المالية  الكلفة  تقدير في  والمشاركة  للبرامج الفنية  المواصفات نماذج إعداد 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل اريرتق وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 وتحليلها  والبرامج التطبيقات تطوير ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآللي الحاسب  واتصاالت النظم نظرية  1 الجماعي العمل 1

 التشغيل  نظام  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخادم  تشغيل نظام  3 الذاتي التطوير 3

 البيانات  وتحليل معالجة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية المواقع فنّيو 3514 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية  مواقع فني 351401 المهنة
 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد وصيانته، وتصميمه  الموقع هيكل دراسة  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الموقع  مطور  مع ومناقشته  التصميم  واختبار  للمدخالت األولية  النماذج وإعداد الموقع،  هيكل أجزاء دراسة  1

2 
  العناصر وتجهيز  بالموقع الخاصة  الصفحات وتصميم وتصميمها، عناصره وجمع الموقع لتصميم الالزمة  األدوات استخدام

 .لالستخدام 

3 
 لوحة  وتكوين  الصفحة، عناصر وتنسيق البرمجية، النصوص واضافة  البيانات، بقاعدة وربطها والجداول، النماذج تصميم

 .البحث لمحركات الصفحة  وتهيئة  العام  النمط 

4 
 النصوص وتحديث  الموقع، محتويات وتحديث  الزوار  ومالحظات آراء  ومتابعة  للموقع المستضيف  الخادم   عمل متابعة 

 .الجاهزة  البرمجية 

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الويب متصفح 1 الجماعي العمل 1

 الويب صفحات إدارة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة(  )تركيب الويب خوادم  3 الذاتي التطوير 3

 الويب  صفحات تحرير 4 المثابرة 4

 البياني  الرسم 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية المواقع فنّيو 3514 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية  مواقع إداري 351402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الزوار  عدد لزيادة الخطط  ووضع الزوار،   عدد ومراقبة  وتنسيقه، مستمر، بشكل المحتوى إضافة 

 وسليم  صحيح بشكل تعمل الخوادم جميع أن من والتأكد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .األخطاء  من خلوها من والتأكد الويب صفحات وتنقيح توليد 1

2 
 البحث  طريق عن كان للموقع،سواء الزوار هؤالء  خاللها من يأتي التي  والطرق الزوار،  عدد ودراسة  الموقع نشاط دراسة 

 .االجتماعي التواصل وسائل  طريق عن أم  بجوجل

 .عملهم على واالطالع مراقبتهم و المحتوى،  بإضافة  يقومون الذين اآلخرين  المستخدمين صالحيات إدارة 3

 المستخدمين  من االستفسارات أو  الواردة ىالشكاو معالجة  4

5 
  ممكن  مشكلة  أي ومعالجة  مستمر،  بشكل الخادم  ومراقبة  عطل حدث حال في به  لإلحتفاظ  للموقع االحتياطي النسخ  إجراء

 .به  تحدث أن
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الويب صفحات إدارة 1 الجماعي العمل 1

 الويب صفحات محتوى إدارة برمجيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 (ASP) النشطة  الخادم  صفحات 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات تقنية  مستخدمي ودعم عمليات فنّيو 351 الثانوية  المجموعة

 اإللكترونية المواقع فنّيو 3514 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية  مواقع صيانة  فني 351403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 وتقديم األمنية، النواحي في الدعم أو اإللكتروني بالموقع الخاص المحتوى  إدارة في المساعدة

  اليومية  والمهام  التحديثات يخص فيما الدعم وتقديم الويب صيانة  في  الالزمة  الخدمات جميع

 .اإللكترونية  المواقع لصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 البرمجية  األخطاء و المشاكل  وفحص حدوثها حال اإللكتروني بالموقع الخاصة  المشاكل حل 1

 دوري  بشكل اإللكترونية  للمواقع األمنية النواحي وتدقيق تحديث 2

 العمل  عن اإللكتروني الموقع  فيها يتوقف  التي األوقات من للتقليل احتياطية  نسخ عمل 3

 البحث  محركات  على اإللكترونية  المواقع إشهار  وتدقيق تحديث 4

 المحتوى  إدارة لنظم الدعم وتقديم تحديث 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الويب متصفح 1 الجماعي العمل 1

 الويب صفحات محتوى إدارة برمجيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 وصيانة(  )تركيب الويب خوادم  3 الذاتي التطوير 3

 الويب  صفحات تحرير 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 ومرئيات  صوتيات تحرير فني 352101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 الموسيقى  ومزامنة  الوسائط، من  ذلك غير أو الفيديو أو الفيلم في المتحركة  الصور  أعمال تحرير

 .النهائي للمنتج للوصول المسجلة   األولية  المواد وتجميع الصور، مع التصويرية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والمنتجين المخرجين تعليمات أو السيناريوهات  مع والتوافق متتابعة، كاملة  وحدة لتشكل  معا   وربطها األولية  اللقطات ترتيب 1

 .األفالم  الستكمال المطلوبة  والموسيقى  والبصرية  الصوتية  التأثيرات تحديد 2

 .الصوتية  والمؤثرات والحوار   الموسيقى إلدراج الفيديو  وشرائط  األفالم على المونتاج أعمال تحرير 3

4 
 الرقمية، الفيديو مؤثرات ووحدات الفيديو، تحويل ومعدات  اإللكترونية، العنونة  وأنظمة  الكمبيوتر، على  التحرير نظم إعداد

 .وتشغيلها

 .الصوتية  المؤثرات  مكتبات  من األصوات هذه على الحصول أو المرغوبة  األصوات تسجيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 إعالنية(  )مواد الطباعة  تحرير 1 الجماعي العمل 1

 اإلعالم تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمرئيات  الصوتيات هندسة  3 الذاتي التطوير 3

 المتحركة الصور  وسائط  4 المثابرة 4

 فيديو( )إنتاج التحرير 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 تسجيل  فني 352102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  من وغيرها المسرح وأعمال  األفالم  لتصوير وصيانتها وتشغيلها والصوت التسجيل  معدات تركيب

 .صوتية  تأثيرات وإحداث األعمال،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .األسالك  وفحص الميكروفونات واختيار التسجيل،  معدات تركيب 1

 .وتسجيلها  الصوتية  المؤثرات وإحداث األصوات، من وغيرها والموسيقى الكالم   لتسجيل المعدات تشغيل 2

 .اإلنتاج  بعد ما مرحلة  في ومزجها المسجلة، األصوات  من  وغيرها الغناء  وأصوات الموسيقية  اآلالت  فصل 3

 .األساسية   الصيانة  وإجراء التسجيل  معدات على الحفاظ 4

 .دوري بشكل وتنظيفها  المعدات اختبار  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفيديو( )إنتاج الصوت هندسة  1 الجماعي العمل 1

 الصوت تحرير 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السينمائي( )اإلنتاج الصوت هندسة  3 الذاتي التطوير 3

 الحية(  )الموسيقى الصوت هندسة  4 المثابرة 4

 التسجيل( )أستوديو الصوت هندسة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 اذاعي  بث فني 352103 المهنة
 

 .وإصالحها وتخزينها، المعدات، ونقل وصيانتها، اإلذاعة  برامج  بث معدات تركيب المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الميدانية  المواقع  في أو االستوديوهات في  اإلذاعة  برامج  بث معدات تركيب 1

2 
  حدوث حال في  األمر لزم  إذا اآلخرين  الفنيين مع والتنسيق األساسية، الصيانة وإجراء اإلذاعي البث معدات على المحافظة 

 .أكبر مشكالت

 .االستعمال قيد تكون ال عندما وتخزينها ونقلها اإلذاعي البث معدات تفكيك 3

 .الصوت ووضوح جودة من التحقق 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المباشر البث 1 الجماعي العمل 1

 والالسلكية السلكية  االتصاالت بث 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 (RF) اإلذاعية   الالسلكية   الترددات نقل 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 تلفزيوني  إرسال فني 352104 المهنة
 

 .وإصالحها وتخزينها، المعدات، ونقل وصيانتها، التليفزيون  برامج إرسال  معدات تركيب المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الميدانية  المواقع في أو االستوديوهات في التليفزيون،  برامج  بث معدات تركيب 1

2 
  حال في  األمر لزم  إذا اآلخرين  الفنيين مع والتنسيق األساسية، الصيانة   وإجراء التلفزيوني البث معدات على المحافظة 

 .أكبر  مشكالت حدوث

 .االستعمال قيد تكون ال عندما وتخزينها ونقلها التلفزيوني البث معدات تفكيك 3

 .والصورة الصوت ووضوح جودة من التحقق 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والالسلكية  السلكية  االتصاالت تقنيات 1 الجماعي العمل 1

 والالسلكية السلكية  االتصاالت بث 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تركيب( الكابل تلفزيون شبكة  3 الذاتي التطوير 3

 الصناعية  األقمار  تقنية  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 صوت فني 352105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتنفيذ التسجيل،  أشرطة  واستنساخ ومزجه  الصوت تسجيل عملية  ومراقبة الصوت، أجهزة تشغيل

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الوقائية، الصيانة   برامج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 وأجهزة الصوت ومازج التوصيل ولوحة  الصوت ومكبرات  الميكروفونات مثل الصوت ألجهزة التنفيذية  المخططات تتبع

 .وتشغيلها الصوت أجهزة وتوصيل وتجهيز الصوت، مكبرات  مواقع وتحديد التسجيل،

2 
  وسرعة  الصوت سرعة وضبط  الصوت تسجيل  عملية ومراقبة  المستوى وضبط  الصوت أجهزة  جاهزية  ومتابعة  مراقبة 

 .التسجيل

3 
  التسجيل أشرطة  واستنساخ والصوت، الصورة  ومزج المحدد، وقعالم في وتسجيلها للبرامج الصوتية  المؤثرات انتقاء

 .االستنساخ   أجهزة باستخدام 

 .الصانعة  الشركة  تعليمات بحسب الصوت ألجهزة  الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الصوت تحرير 1 الجماعي العمل 1

 الرقمي  الصوت  محرر  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األصوات  دمج 3 الذاتي التطوير 3

 السينمائي( )اإلنتاج الصوت هندسة  4 المثابرة 4

 اإلذاعي(  )اإلنتاج الصوت هندسة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 إضاءة  فني 352106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  لمنظومة  الوقائية  الصيانة  برامج وتنفيذ وشدتها، اإلضاءة نظام  وتحديد اإلضاءة، أجهزة تشغيل

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد اإلضاءة،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والخارجية  الداخلية الليلية  للحفالت وتوصيلها اإلضاءة أجهزة مواقع تحديد 1

 .اإلضاءة منظومة  جاهزية  ومراقبة  وتشغيل  والسينيمائي، التلفزيوني التصوير لمتطلبات اإلضاءة منظومة  تجهيز 2

 .وتركيزها  اإلضاءة شدة وضبط  الضوئية، المؤثرات ألغراض الضوئية  واأللوان وشدته، اإلضاءة نظام  تحديد 3

 .الصانعة  الشركة  تعليمات بحسب اإلضاءة  لنظام  الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )ديكور( اإلضاءة 1 الجماعي العمل 1

 السينمائي( )اإلنتاج اإلضاءة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المتعددة( )الوسائط  اإلضاءة 3 الذاتي التطوير 3

 المسرحي(  )اإلنتاج اإلضاءة 4 المثابرة 4

 التلفزيوني( )اإلنتاج اإلضاءة 5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 سينمائي  تصوير فني 352107 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  في السينيمائي الفيلم لقطات وتصوير والموقع، األستوديو في للتصوير التصوير معدات  تجهيز

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الموقع، وفي األستوديو
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والمتحركة  الثابتة  التصوير بآالت التصوير  معدات  وتجهيز الموقع، وفي األستوديو في للتصوير التصوير معدات  تجهيز 1

 .وسرعتها العدسة  وفتحة  واإلضاءة كالمسافة  التصوير عوامل وضبط  التصوير وزوايا التصوير آالت ووضع ضبط  2

 .والمتحرك الثابت الوضع في اللقطات تصوير 3

 التصوير  لآلالت الخارجية  الصيانة  وطلب وتنظيفها التصوير آالت صيانة  4

 وحفظها. وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األستوديو كاميرا 1 الجماعي العمل 1

 الرقمية  الفيديو كاميرات  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تلفزيوني(  )إنتاج التصوير 3 الذاتي التطوير 3

 األفالم تنقيح 4 المثابرة 4

 األفالم معالجة  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 فيديو تصوير فني 352108 المهنة
 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد والموقع، األستوديو في للتصوير التصوير معدات  تجهيز المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والمتحركة  الثابتة  التصوير بآالت التصوير  معدات  وتجهيز الموقع، وفي األستوديو في للتصوير التصوير معدات  تجهيز 1

 .وسرعتها العدسة  وفتحة  واإلضاءة كالمسافة  التصوير عوامل وضبط  التصوير وزوايا التصوير آالت ووضع ضبط  2

 .والمتحرك الثابت الوضع في اللقطات تصوير 3

 التصوير  لآلالت الخارجية  الصيانة  وطلب وتنظيفها التصوير آالت صيانة  4

 وحفظها. وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األستوديو كاميرا 1 الجماعي العمل 1

 الرقمية  الفيديو كاميرات  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تلفزيوني(  )إنتاج التصوير 3 الذاتي التطوير 3

 الفيديو  تقنية  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 مونتاج  فني 352109 المهنة
 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الفنية، لألعمال المونتاج وتنفيذ المونتاج لعملية  التجهيز المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الوصالت ولحام  لقص المونتاج وأجهزة معدات  تجهيز 1

 .الفني  العمل  ومشاهد أحداث تسلسل بحسب اللقطات وترتيب الصوتية  والتسجيالت المشاهد لقطات دراسة  2

 .وتوصيلها وتجميعها المصورة اللقطات ولحام  قص 3

 .مستمرة  أشرطة  على اللقطات تصوير وإعادة المنتجة، النسخة  في والمشاهد األحداث  تسلسل وتدقيق مراجعة 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األفالم تنقيح 1 الجماعي العمل 1

 األفالم معالجة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األفالم تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 سينمائي(  )إنتاج التحرير 4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 دبلجة فني 352110 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  الحوار  بتسجيل القيام  و  الصوت نسخ و تسجيل أجهزة تجهيز و الصوت، تسجيل أستديو تحضير

  تحرير إلى باإلضافة  الفيلم مشاهد  و لقطات مع الصوتية  التسجيالت  تنسيق و المحلية، باللغة 

 .الكمبيوتر باستخدام الصوتية  التسجيالت
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .ضبطها و  الميكروفونات تجهيز إلى باإلضافة   الصوت نسخ و تسجيل أجهزة تجهيز و الصوت، تسجيل أستديو تحضير 1

 .الفيلم مشاهد و لقطات مع الصوتية  التسجيالت تنسيق و المحلية،  باللغة  الحوار  تسجيل 2

 .الكمبيوتر  باستخدام  الصوتية  التسجيالت بتحرير القيام  3

 .المهنية  الصحة  و  السالمة  تتعليما و إجراءات تطبيق 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 دبلجة  1 الجماعي العمل 1

 األصوات  دمج 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصوت تحرير 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والمرئيات والصوتيات اإلذاعي البث فنّيو 3521 الوحدات  مجموعة

 فقرات  ربط  فني 352111 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  فقرات  مواقع واختيار  وآخر برنامج بين الربط فقرات واختيار  والتلفزيونية، اإلذاعية   البرامج دراسة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد  البرامج، وحدة تعليمات بحسب البرامج  بين واإلعالن الدعاية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وآخر  برنامج بين  للبث لإلعداد الالزم  الوقت وتحديد والتوقيت الموضوع  حيث من  والتلفزيونية  اإلذاعية   البرامج دراسة  1

 .وآخر برنامج بين المناسبة  التوجيهية   أو الموسيقية  الربط فقرات إعداد 2

 .وآخر  برنامج بين المتاح  الزمن بحسب واإلعالن الدعاية  فقرة اختيار  3

 .الربط  فقرات  وتوقيت مواقع لتنسيق البرامج ومقدمي معدي مع التواصل 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 واإلنتاج والمرئيات الصوتيات تقنيات

 اإلعالمي 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تلفاز( الجدولة  خبرة 1 الجماعي العمل 1

 البرامج  تنسيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلعالنات حجز 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والالسلكية السلكية واالتصاالت الهندسة  فنّيو 3522 الوحدات  مجموعة

 سلكية  اتصاالت هندسة فني 352201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  االتصاالت شبكات وتشغيل وتركيب السلكية، االتصاالت شبكات وتشغيل تركيب إجراءات  متابعة 

  وإعداد والالسلكية، السلكية   االتصاالت وأجهزة لشبكات  الوقائية  الصيانة   برامج وتنفيذ الالسلكية،

 .العمل تقارير وتقديم
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 مواقع وتحديد الضوئية، واآللياف واألرضية  الهوائية  الكابالت  تستخدم  التي السلكية  الشبكات تركيب مخططات دراسة 

 .السلكية للشبكات التجريبي التشغيل  وإجراء المخططات، بحسب الشبكة  تركيب إجراءات ومتابعة التركيب

2 
  وإجراء المخططات حسب التركيب إجراءات  ومتابعة  التركيب  مواقع وتحديد الالسلكية  الشبكات تركيب مخططات دراسة 

 .الالسلكية  للشبكات التجريبي التشغيل

3 
 وتقنيات  والقياس الفحص  أجهزة باستخدام  األعطال وتشخيص النتائج، ورصد سلكية والال السلكية  الشبكة  أداء وقياس فحص

 .والضبط   اإلصالح ومتابعة  اآللي الحاسب

 .الصانعة  الشركات تعليمات حسب  والالسلكية   السلكية  االتصاالت لشبكات الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والالسلكية  السلكية  االتصاالت تقنيات 1 الجماعي العمل 1

 والالسلكية السلكية  االتصاالت بث 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 االتصاالت بروتوكول 3 الذاتي التطوير 3

 )تركيب( الداخلي  الهاتف  شبكة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 المساعدون واالختصاصّيون الفنّيون 3 الرئيسية  المجموعة

 واالتصاالت  المعلومات فنّيو 35 الفرعية  المجموعة

 اإلذاعي  والبث والالسلكية  السلكية  االتصاالت فنّيو 352 الثانوية  المجموعة

 والالسلكية السلكية واالتصاالت الهندسة  فنّيو 3522 الوحدات  مجموعة

 السلكية اتصاالت هندسة فني 352202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
   الوقائية  الصيانة   برامج  وتنفيذ الالسلكية، االتصاالت شبكات وتشغيل تركيب إجراءات  متابعة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد  الالسلكية، االتصاالت وأجهزة لشبكات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  وإجراء المخططات حسب التركيب إجراءات  ومتابعة  التركيب  مواقع وتحديد الالسلكية  الشبكات تركيب مخططات دراسة 

 .الالسلكية  للشبكات التجريبي التشغيل

2 
 الحاسب وتقنيات والقياس الفحص أجهزة باستخدام األعطال  وتشخيص النتائج، ورصد الالسلكية   الشبكة  أداء وقياس فحص

 .والضبط  اإلصالح ومتابعة  اآللي

 .الصانعة  الشركات تعليمات حسب لكية الالس االتصاالت لشبكات الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 3

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 دبلوم 

 ( 1) التعليمي المجال
 والشبكات البيانات قواعد تصميم

 وإدارتها 

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والالسلكية  السلكية  االتصاالت تقنيات 1 الجماعي العمل 1

 والالسلكية السلكية  االتصاالت بث 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 االتصاالت بروتوكول 3 الذاتي التطوير 3

 )تركيب( الكابل تلفزيون شبكة  4 المثابرة 4

  5 التنظيم 5


