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 : السادسة المجموعة الرئيسية 

 العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع األسماك    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والخضراوات الحقلية  المحاصيل مزارعو 6111 الوحدات  مجموعة

 محاصيل  مزارع  611101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المحاصيل واستنبات  حقلية، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها  وزراعتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس  وحالة  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وتنظيم وبيعها، وتخزينها البذور أو الفاكهة  أو النباتات  محاصيل وتصنيع وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم  إذا للعمالء نقلها

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  البأعم والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية  اآلالت تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية اآلالت 2 المبادرة 2

 )زراعة(  الخضروات زراعة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الفاكهة زراعة  4 الذاتي التطوير 4

 الِفالحة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والخضراوات الحقلية  المحاصيل مزارعو 6111 الوحدات  مجموعة

 صوب مزارع  611102 المهنة
 

 .وحصادها وزراعتها النباتات واستنبات  وتنفيذها، الصوبة، في الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات اإلنتاج  خطط  إلى استنادا    النباتات واختيار  النباتات،  واستنبات الصوبات تحضير 1

2 
  من غيرها أو اآلفات   انتشار   ومكافحة  الري بأعمال  والقيام  األسمدة  وإضافة  زراعتها، أثناء  ومراقبتها النباتات على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

 .األمر   لزم  إذا  للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها النباتات محاصيل وتصنيع وتنفيذها، النباتات، حصاد أعمال تخطيط  3

 .العامة  والصحة ئة والبي والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 االستزراع 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية اآلالت 2 المبادرة 2

 العضوية الزراعة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 )زراعة(  االستنبات أعمال 4 الذاتي التطوير 4

 الِفالحة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والخضراوات الحقلية  المحاصيل مزارعو 6111 الوحدات  مجموعة

 حبوب  مزارع  611103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المحاصيل واستنبات  حقلية، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها  وزراعتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس  وحالة  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وتنظيم وبيعها، وتخزينها البذور أو الفاكهة  أو النباتات  محاصيل وتصنيع وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم  إذا للعمالء نقلها

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية  اآلالت تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية اآلالت 2 المبادرة 2

 الحبوب زراعة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 )زراعة(  االستنبات أعمال 4 الذاتي التطوير 4

 الِفالحة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والخضراوات الحقلية  المحاصيل مزارعو 6111 الوحدات  مجموعة

 خضراوات  مزارع  611104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المحاصيل واستنبات  حقلية، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها  وزراعتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس  وحالة  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وتنظيم وبيعها، وتخزينها البذور أو الفاكهة  أو النباتات  محاصيل وتصنيع وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم  إذا للعمالء نقلها

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، داتوالمع اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية  اآلالت تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية اآلالت 2 المبادرة 2

 )زراعة(  الخضروات زراعة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 )زراعة(  االستنبات أعمال 4 الذاتي التطوير 4

 الِفالحة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والخضراوات الحقلية  المحاصيل مزارعو 6111 الوحدات  مجموعة

 مزرعة مشرف 611105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الحيوانات، ومزارع  المختلطة  المحاصيل مزارع  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .الصلة  ذات  المهام   وأداء نموها، ومتابعة  الحيوانات وتربية  وحصادها، وزراعتها المحاصيل واستنبات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  أو وحصادها نموها، ومتابعة  النباتات  واستنبات الحقول،  وتحضير اإلنتاج،  مراحل جميع على  واإلشراف المحاصيل، زراعة 

 .قطفها

2 
 كالحلب الصلة  ذات المهام وأداء نموها، ومتابعة  الحيوانات وتربية  اإلنتاج، مراحل  جميع على واإلشراف الحيوانات، نمو متابعة 

 .الجز أو

 .العامة  حةوالص والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  3

 .األساسية والصيانة  التنظيف  بأعمال والقيام  الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 بيطري(  )طب الزراعية  الحيوانات 1 الجماعي العمل 1

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 2 المبادرة 2

 )الزراعة(  المسؤولية  مجال 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المواشي  إدارة 4 الذاتي التطوير 4

 األلبان منتجات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والشجيرات  األشجار  محاصيل زراعة في العاملون 6112 الوحدات  مجموعة

 وشجيرات  أشجار  مزارع  611201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستنبات الشجيرات، أو األشجار   محاصيل مزارع  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها وزراعتها الشجيرات  أو  األشجار 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس وحالة  اإلنتاج، خطط   إلى  استنادا   النباتات واختيار والشجيرات، األشجار  وزراعة  الحقول تحضير 1

2 
  من غيرها أو اآلفات   انتشار   ومكافحة  الري بأعمال  والقيام  األسمدة  وإضافة  زراعتها، أثناء  ومراقبتها  األشجار  على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وبيعها، وتخزينها البذور   أو الفواكه   أو النباتات محاصيل وتصنيع وتنفيذها، شجار،األ ثمار قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر  لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تصليح( الزراعية  اآلالت 1 الجماعي العمل 1

 والنباتات الزهور  2 المبادرة 2

 الحدائق  معدات تشغيل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 األشجار  تشذيب 4 الذاتي التطوير 4

 الزينة نباتات زراعة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والشجيرات  األشجار  محاصيل زراعة في العاملون 6112 الوحدات  مجموعة

 تقليم  مزارع  611202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستنبات الشجيرات، أو األشجار   محاصيل مزارع  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها وزراعتها الشجيرات  أو  األشجار 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس وحالة  اإلنتاج، خطط   إلى  استنادا   النباتات واختيار والشجيرات، األشجار  وزراعة  الحقول تحضير 1

2 
  من غيرها أو اآلفات   انتشار   ومكافحة  الري بأعمال  والقيام  األسمدة  وإضافة  زراعتها، أثناء  ومراقبتها  األشجار  على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  ها،وبيع وتخزينها البذور   أو الفواكه   أو النباتات محاصيل وتصنيع وتنفيذها، األشجار، ثمار قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر  لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تصليح( الزراعية  اآلالت 1 الجماعي العمل 1

 والنباتات الزهور  2 المبادرة 2

 الحدائق  معدات تشغيل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 األشجار تقليم 4 الذاتي التطوير 4

 الزينة نباتات زراعة  5  5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والشجيرات  األشجار  محاصيل زراعة في العاملون 6112 الوحدات  مجموعة

 أشجار  تطعيم مزارع  611203 المهنة
 

 .اإلنتاج لدعم وتجارب  اختبارات وإجراء  البساتين 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  ومزارعها البساتين مشاتل تفتيش 2

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

 .تنفيذها في والمساعدة

4 
  البستنة  أخصائيي ودعم الجودة، واختبار  الحية  الكائنات وتحديد العينات  لتحليل الالزمة  البحثية  المعدات  وصيانة  تشغيل

 .ومزارعيها

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )حديقة( النباتات زراعة  1 الجماعي العمل 1

 النباتات  بيئة  علم 2 المبادرة 2

 النباتات  مشتل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 النباتات  قطف  4 الذاتي التطوير 4

 النباتات حماية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والشجيرات  األشجار  محاصيل زراعة في العاملون 6112 الوحدات  مجموعة

 نخيل  مزارع  611204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  النخيل  أشجار  واستنبات  وتنفيذها، النخيل أشجار مزرعة في الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .البلح حصاد مثل  الصلة ذات  المهام  وتنفيذ وحصادها،  وزراعتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات  الطقس وحالة  اإلنتاج، خطط  إلى استنادا    األشجار   واختيار  النخيل،  أشجار  واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من غيرها أو اآلفات   انتشار   ومكافحة  الري بأعمال  والقيام  األسمدة  وإضافة  زراعتها، أثناء  ومراقبتها  األشجار  على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وتخزينها البذور أو الفواكه  أو  التمور  أو النباتات محاصيل  وتصنيع وتنفيذها، النخيل، أشجار  ثمار قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها،

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية  اآلالت تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )تصليح( الزراعية  اآلالت 2 المبادرة 2

 البستنة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الزيتية النباتات زراعة  4 الذاتي التطوير 4

 النباتات  تربية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والمشاتل والبساتين  التشجير في العاملون 6113 الوحدات  مجموعة

 بستنة مزارع  611301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وزراعتها النباتات واستنبات البساتين، مزارع  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   النباتات  واختيار  النباتات، واستنبات المشاتل أو الحقول تحضير 1

2 
  من غيرها أو اآلفات   انتشار   ومكافحة  الري بأعمال  والقيام  األسمدة  وإضافة  زراعتها، أثناء  ومراقبتها النباتات على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وبيعها، وتخزينها البذور   أو الفواكه   أو النباتات محاصيل وتصنيع وتنفيذها، النباتات، ثمار قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر  لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم

 .لعامة ا والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تصليح( الزراعية  اآلالت 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية  اآلالت تشغيل 2 المبادرة 2

 الحدائق  معدات تشغيل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 البستنة  أدوات 4 الذاتي التطوير 4

 االستزراع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والمشاتل والبساتين  التشجير في العاملون 6113 الوحدات  مجموعة

 مشاتل  مزارع  611302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وزراعتها النباتات واستنبات البساتين، مزارع  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   النباتات  واختيار  النباتات، واستنبات المشاتل أو الحقول تحضير 1

2 
  من غيرها أو اآلفات   انتشار   ومكافحة  الري بأعمال  والقيام  األسمدة  وإضافة  زراعتها، أثناء  ومراقبتها النباتات على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وبيعها، زينهاوتخ البذور   أو الفواكه   أو النباتات محاصيل وتصنيع وتنفيذها، النباتات، ثمار قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر  لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تصليح( الزراعية  اآلالت 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية  اآلالت تشغيل 2 المبادرة 2

 الحدائق  معدات تشغيل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 البستنة  أدوات 4 الذاتي التطوير 4

 االستزراع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والمشاتل والبساتين  التشجير في العاملون 6113 الوحدات  مجموعة

 خضراء  مساحات مزارع  611303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  بها والعناية  البذور   وزراعة  بالمشتل الزراعية  الخلطات وتجهيز األشجار  تقاوي بذور وحفظ  وإعداد جمع

 .بها والعناية  نموها ومتابعة  الغراس وزراعة  الخضراء المساحات وتجهيز
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الزراعة  لوقت وحفظها البذور  واستخالص وتجفيفها  الخضراء المساحات أشجار  ثمار  جمع 1

 .وتسميدها وريها بالمشتل الزراعية  العبوات في البذور   وزراعة  العبوات في  وتعبئتها التربة  خلطات تجهيز 2

 .الدائم الموقع في الغراس  وزراعة  الجور  وحفر الحرجية الغراس زرعة مصاطب تجهيز 3

 .والتسميد الري برامج وتنفيذ منها الفاقد  زراعة  وإعادة األشتال نمو مراقبة  4

5 
  االحتطاب عمليات وضبط  ومكافحتها الحرائق نشوب ومراقبة  اإلرشادات بحسب الخضراء المساحات  أشجار  وقص تقليم

 .والرعي
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الخضراء  المساحات صيانة  1 الجماعي العمل 1

 الطبيعية المناظر تخطيط  2 المبادرة 2

 المراعي  زراعة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الزراعية األدوات استخدام 4 الذاتي التطوير 4

 الزراعية  اآلالت تشغيل 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والمشاتل والبساتين  التشجير في العاملون 6113 الوحدات  مجموعة

 وتقاوي  بذور  مزارع  611304 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مجموعة  واستنبات  مختلطة، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها وزراعتها المحاصيل من  واسعة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس  وحالة  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وتنظيم وبيعها، وتخزينها  البذور  أو  الفواكه  أو النباتات  محاصيل وتصنيع وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم  إذا الءللعم نقلها

 .األساسية والصيانة  التنظيف  بأعمال والقيام  الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحبوب زراعة  1 الجماعي العمل 1

 الحصاد 2 المبادرة 2

 والنباتات  التربة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الفاكهة زراعة  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والمشاتل والبساتين  التشجير في العاملون 6113 الوحدات  مجموعة

 فطر  مزارع  611305 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مجموعة  واستنبات  مختلطة، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها وزراعتها المحاصيل من  واسعة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس  وحالة  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وتنظيم وبيعها، ينهاوتخز  البذور  أو  الفواكه  أو النباتات  محاصيل وتصنيع وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم  إذا للعمالء نقلها

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العضوية الزراعة 1 الجماعي العمل 1

 الحصاد 2 المبادرة 2

 والنباتات  التربة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 والمشاتل والبساتين  التشجير في العاملون 6113 الوحدات  مجموعة

 وعطرية طبية  نباتات مزارع  611306 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مجموعة  واستنبات  مختلطة، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها وزراعتها المحاصيل من  واسعة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس  وحالة  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وتنظيم وبيعها، وتخزينها  البذور  أو  الفواكه  أو النباتات  محاصيل وتصنيع وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم  إذا للعمالء نقلها

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها ة،الزراعي  والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزيتية النباتات زراعة  1 الجماعي العمل 1

 الحصاد 2 المبادرة 2

 والنباتات  التربة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المحاصيل ومزارعو التشجير في العاملون 611 الثانوية  المجموعة

 المتنوعة الحقلية  المحاصيل مزارعو 6114 الوحدات  مجموعة

 مختلطة محاصيل  مزارع  611401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مجموعة  واستنبات  مختلطة، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها وزراعتها المحاصيل من  واسعة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس  وحالة  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  وتنظيم وبيعها، وتخزينها  البذور  أو  الفواكه  أو النباتات  محاصيل وتصنيع وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم  إذا للعمالء نقلها

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  اساتسي اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحبوب زراعة  1 الجماعي العمل 1

 الحصاد 2 المبادرة 2

 والنباتات  التربة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الفاكهة زراعة  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 واأللبان الماشية  إنتاج عاملو 6121 الوحدات  مجموعة

 حيوانات  ُمربي 612101 المهنة
 

 .منتجاتها وتسويق وإكثارها بها والعناية  وتغذيتها الحيوانات  وانتقاء الحيوانات  تربية  أماكن تجهيز المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفرشات وإعداد  والمعالف  المشارب وتوزيع والتعقيم التنظيف  عمليات وتنفيذ الحظائر تجهيز 1

 .التربية وأماكن حظائر في  وتوزيعها واستالمها للتربية  المناسبة  الحيوانات انتقاء 2

 .الشرب مياه وتوفير للحيوانات وتقديمها العلفية  الخلطات تجهيز 3

4 
  ومراقبة  التوليد عمليات في والمساعدة بالحوامل والعناية الطبيعي التلقيح ظروف وتوفير  والتلقيح اإلكثار  برامج تطبيق

 .والتحصين العالج عمليات في  البيطري الطبيب واستشارة المرضية  اإلصابات عراضأ

 .المستخدمة والمعدات لألجهزة  الوقائية  الصيانة   برامج وتنفيذ والبيع، للتسويق المنتجات تجهيز 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الماشية تربية  1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات تغذية  2 المبادرة 2

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 واأللبان الماشية  إنتاج عاملو 6121 الوحدات  مجموعة

 ماشية مربي 612102 المهنة
 

 .لذلك المنظمة  للسياسات وفقا   الماشية تربية وعملية  بأعمال القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  1

2 
  من البيض تفريخ وضمان الحيوانات، والدة حاالت في والمساعدة االصطناعي، التلقيح أو المزاوجة خالل من  الحيوانات تربية 

 .الطيور   تربية  أجل

3 
  الغذائية والوجبات النمو وأنماط كاألوزان بذلك المرتبطة  المعلومات جانب إلى وأنسابها، الحيوانات تربية سجالت حفظ 

 .الصحية 

4 
  الحيوانات وأنواع  أعداد وتحديد والوالدة، االصطناعي والتلقيح ومزاوجتها الحيوانات اختيار  ثلم الماشية،  تربية  مهام إنجاز 

 .تربيتها المراد

5 
  منتجاتها  أو الماشية  مع والتعامل الخيول، تدريب أو  األغنام  صوف جز أو األبقار  حلب  مثل  باإلنتاج، المرتبطة  المهام   أداء

 .األمر  لزم  إذا الءللعم نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الماشية تربية  1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات تغذية  2 المبادرة 2

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 واأللبان الماشية  إنتاج عاملو 6121 الوحدات  مجموعة

 ماشية  راعي 612103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتربية  األخرى، الحيوانات مزارع أو  الماشية   مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .التدريب  أو الجز أو كالحلب الصلة ذات المهام  وأداء نموها، ومتابعة  األخرى والحيوانات الماشية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الحيوانات وأنواع  أعداد وتحديد والوالدة، االصطناعي والتلقيح ومزاوجتها الحيوانات اختيار  مثل الحيوانات،  تربية  مهام إنجاز 

 .تربيتها المراد

2 
  الطبية  الرعاية  وطلب الصحية، حالتها ومراقبة  بيئتها  على والمحافظة  ورعايتها، وتربيتها  األخرى، والحيوانات الماشية  تغذية 

 .لها الموصوفة  األدوية   وإعطاء مضاعفات، حدوث عند

3 
  منتجاتها  أو الماشية  مع والتعامل ول،الخي تدريب أو  األغنام  صوف جز أو األبقار  حلب  مثل  باإلنتاج، المرتبطة  المهام   أداء

 .األمر  لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الماشية تربية  1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات تغذية  2 المبادرة 2

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 واأللبان الماشية  إنتاج عاملو 6121 الوحدات  مجموعة

ب 612104 المهنة  حالا
 

 .النظم على والحفاظ الحليب جودة وضمان الحلب، معدات باستخدام  أو يدويا   األبقار  حلب المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الحلب لعملية  وتجهيزها األبقار  وجمع الحليب، تخزين وحاويات المعدات وتحضير الحلب، معدات باستخدام األبقار  حلب 1

 .المشاكل وتحديد األساسية، الصيانة  وأداء وتنظيفها، والتخزين والتبريد الحلب معدات على المحافظة  2

 .الجودة رديء   الحليب وعزل الحليب جودة من والتحقق العامة، ةوالصح والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  3

 .النفايات إدارة نظام  وتشغيل  حلب عملية  كل بعد الحلب وساحات محطات تنظيف  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األبقار حليب تسجيل 1 الجماعي العمل 1

 الحليب معالجة  2 المبادرة 2

 الحليب جودة مراقبة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الحليب  استقبال 4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 واأللبان الماشية  إنتاج عاملو 6121 الوحدات  مجموعة

از  612105 المهنة  صوف جزا
 

 .وتصنيفه  المجزوز  الصوف  وتنظيف  اآللية، أو  اليدوية  األدوات  باستخدام  الحية  األغنام  صوف جز المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  األغنام  نوع  حسب المناسبة  المقصات أو األمشاط واختيار اآللية، أو  اليدوية  األدوات  باستخدام  الحية  األغنام  صوف جز

 .والصوف

 .الملون أو الملوث أو المتسخ الصوف وإزالة  الجز، بعد الصوف جمع 2

 .أخرى خصائص أي أو والقيمة، واللون  للنوع  وفقا   وفرزه الصوف تصنيف  3

 .عليها والمحافظة  صيانتها  وإدامة  والمعدات اآلالت استخدام 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الفرو  مزارع  1 الجماعي العمل 1

 الفرو جمع 2 المبادرة 2

 األغنام مزارع  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 واأللبان الماشية  إنتاج عاملو 6121 الوحدات  مجموعة

 إبل  مربي 612106 المهنة
 

 .لذلك المنظمة   لإلجراءات وفقا    اإلبل  تربية  وعمليات بأعمال القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  1

2 
  من البيض تفريخ وضمان الحيوانات، والدة حاالت في والمساعدة االصطناعي، التلقيح أو المزاوجة خالل من  الحيوانات تربية 

 .الطيور   تربية  أجل

3 
  الغذائية والوجبات النمو وأنماط كاألوزان بذلك المرتبطة  المعلومات جانب إلى وأنسابها، الحيوانات تربية سجالت حفظ 

 .الصحية 

4 
  الحيوانات وأنواع  أعداد وتحديد والوالدة، االصطناعي والتلقيح ومزاوجتها الحيوانات اختيار  ثلم الماشية،  تربية  مهام إنجاز 

 .تربيتها المراد

5 
  منتجاتها  أو الماشية  مع والتعامل الخيول، تدريب أو  األغنام  صوف جز أو األبقار  حلب  مثل  باإلنتاج، المرتبطة  المهام   أداء

 .األمر  لزم  إذا الءللعم نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات  حماية  2 المبادرة 2

 الماشية تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 الذاتي التطوير 4

 التلقيح 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 واأللبان الماشية  إنتاج عاملو 6121 الوحدات  مجموعة

 خيول  مربي 612107 المهنة
 

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   الخيول  تربية  وعمليات بأعمال القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  1

 .والدتها حاالت في والمساعدة االصطناعي، التلقيح  أو المزاوجة خالل من  الخيول تربية  2

 .الصحية  الغذائية والوجبات النمو وأنماط كاألوزان بذلك المرتبطة  المعلومات جانب إلى وأنسابها، الخيول تربية سجالت حفظ  3

 .تربيتها المراد الحيوانات  وأنواع  أعداد وتحديد  الخيول  تربية  مهام إنجاز  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات  حماية  2 المبادرة 2

 الماشية تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 الذاتي التطوير 4

 التلقيح 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 الدواجن  إنتاج عاملو 6122 الوحدات  مجموعة

 دواجن  مربي 612201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  منتجاتها وإعداد  بها والعناية  وتغذيتها وتسكينها الفراخ واستقبال الدواجن  تربية  حظائر تجهيز

 .للتسويق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والمشارب المعالف   وتركيب األرضية   للتربية الفرشات ووضع وتعقيمها بتنظيفها  الدواجن  تربية  حظائر تجهيز 1

 .الحظائر على  وتوزيعها الفراخ واستقبال الرومي والديك الدجاج فراخ مثل  السليمة   الدواجن فراخ  انتقاء 2

 .االحتياجات حسب واإلنارة والتهوية  الحرارة درجات وضبط  مراقبة  3

4 
  والعالجية ائية الوق الصحية  الرعاية  وتقديم المرضية  األعراض ظهور  ومراقبة للدواجن وتقديمها العلفية  الخلطات تجهيز

 .البيطري  الطبيب  إرشادات بحسب

 .للتسويق وإعداده وفرزه وجمعه  البيض إنتاج  إجراءات ومتابعة  للتسويق المناسب الوزن  اختيار   مع الطيور  نمو متابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآللية التغذية  1 الجماعي العمل 1

 الدواجن  تربية  2 المبادرة 2

 البيطرية الرعاية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 البيطرية األنشطة  4 الذاتي التطوير 4

 التلقيح 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 الدواجن  إنتاج عاملو 6122 الوحدات  مجموعة

 طيور مربي 612202 المهنة
 

 .لها األمثل االستثمار  يضمن بما الطيور  تربية  وعمليات أعمال تنفيذ المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .لذلك المنظمة  العمل إلجراءات وفقا الطيور   تربية  مهام   أداء 1

 .األمر لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها المنتجات تلك  مع  والتعامل البيض أو الطيور  جمع 2

 .للطيور الالزمة  الطبية  الرعاية  تقديم 3

 .المهنية  والسالمة  بالصحة  المتعلقة   واإلجراءات السياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 1 الجماعي العمل 1

 الماشية تربية  2 المبادرة 2

 المزرعة حيوانات رعاية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 التلقيح 4 الذاتي التطوير 4

 البيطرية الرعاية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

الون 6123 الوحدات  مجموعة  القز دودة ومربو النحا

ال 612301 المهنة  نحا
 

 المهنة  وصف ملخص
  من األخرى والمنتجات وشمعه  العسل وجمع عليها، والحفاظ وإدارتها العسل، نحل بيوت تشغيل

 .النحل لخاليا الصحية  الحال ومراقبة  النحل، خاليا
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  وتقسيم وتبديلها، النحل ملكات  وتربية  وتنظيفها، النحل خاليا وإنشاء  التلقيح، أنشطة إلجراء الالزمة  والمعدات  النحل تحضير

 .العسل  أقراص  وتبديل الضرورة، عند المستعمرات

2 
  في تدميرها أو  وتعقيمها الخلية  وعالج التهديدات،  من وغيره القراد  تفشي عدم  من والتحقق للخلية، الصحية الحال مراقبة 

 .تفصيلية  صحية  سجالت وحفظ  صحية، مشاكل وجود حال

3 
  وتربية  البيوت إلنتاج النحل وتربية  البيع، ألغراض النحل خاليا من الملكات غذاء وجمع المشترين،  مع العسل مبيعات ترتيب

 .بيعها بهدف النحل ملكات

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النحل  تربية  1 الجماعي العمل 1

 المهنية والسالمة الصحة  2 المبادرة 2

 والنباتات الزهور  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

الون 6123 الوحدات  مجموعة  القز دودة ومربو النحا

 القز  دودة مربي 612302 المهنة
 

 .القز لدود الصحية  الحال  ومراقبة  الخيوط تكوين عملية  ومراقبة  وتغذيته، القز  دود تربية  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتنظيفها القز دود صواني وتحضير الرطوبة، ومستويات الحرارة  درجة  ذلك في بما الخيوط، إنتاج  بيئة  في التحكم 1

 .منتظم  بشكل صينية  كل على الغذائية  المواد من  غيرها أو التوت  أوراق توزيع 2

3 
 بالطريقة  عهاووض بالشرانق، خاصة  جديدة أماكن  إلى الدود ونقل التشرنق، لمرحلة  وجاهزيتها للدود الصحية الحال مراقبة 

 .بعناية ومناولتها الصحيحة 

 .للمعالجة  وتحضيره الخيوط جمع 4

 .الدود إنتاج  استمرارية لضمان العملية  هذه ومراقبة  للتكاثر، الناضج الفراش تحضير 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلزالة 1 الجماعي العمل 1

 الحصاد 2 المبادرة 2

 الفطري  العفن  إزالة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصنفين غير الحيواني اإلنتاج عاملو 6129 الوحدات  مجموعة

 نعام مربي 612901 المهنة
 

 .لذلك المنظمة   لإلجراءات وفقا    النعام   تربية  وعمليات بأعمال القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  1

 .والدتها حاالت  في والمساعدة االصطناعي، التلقيح أو  المزاوجة  خالل من النعام  تربية  2

 .الصحية   الغذائية  والوجبات  النمو وأنماط كاألوزان بذلك المرتبطة  المعلومات جانب إلى وأنسابها، النعام تربية سجالت حفظ  3

 .تربيتها المراد  الحيوانات وأنواع  أعداد وتحديد  النعام   تربية  مهام إنجاز  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات  حماية  2 المبادرة 2

 الماشية تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 الذاتي التطوير 4

 التلقيح 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصنفين غير الحيواني اإلنتاج عاملو 6129 الوحدات  مجموعة

 زينة طيور  مربي 612902 المهنة
 

 .الزينة  طيور  تربية  وعمليات بأعمال القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وإطعامها للطيور  المناسبة   األغذية  اختيار  1

 .للطيور  الصحية  الرعاية  تقديم 2

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  3

4  

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات  حماية  2 المبادرة 2

 الماشية تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 الذاتي التطوير 4

 التلقيح 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 الحيواني اإلنتاج عاملو 612 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصنفين غير الحيواني اإلنتاج عاملو 6129 الوحدات  مجموعة

 صقور  مربي 612903 المهنة
 

 .لها األمثل االستثمار  يضمن بما الطيور  تربية  وعمليات أعمال تنفيذ المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .لذلك المنظمة   العمل إلجراءات وفقا الصقور   تربية  مهام   أداء 1

 .الترفيهية  أو التجارية  لألغراض تعزيزها أو المرغوبة  السمات تطوير بهدف الصقور  تدريب 2

 .للصقور  الالزمة  الطبية  الرعاية  تقديم 3

 .المهنية  والسالمة  بالصحة  المتعلقة   واإلجراءات السياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات  حماية  2 المبادرة 2

 الماشية تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المزرعة حيوانات رعاية  4 الذاتي التطوير 4

 التلقيح 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 التجارية  لألغراض الزراعة  في المهرة العاملون 61 الفرعية  المجموعة

 المختلط  والحيواني الزراعي اإلنتاج عاملو 613 الثانوية  المجموعة

 المختلط  والحيواني الزراعي اإلنتاج عاملو 6130 الوحدات  مجموعة

 حيواني  نباتي إنتاج  مزارع  613001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الحيوانات، ومزارع  المختلطة  المحاصيل مزارع  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .الصلة  ذات  المهام   وأداء نموها، ومتابعة  الحيوانات وتربية  وحصادها، وزراعتها المحاصيل واستنبات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  أو وحصادها نموها، ومتابعة  النباتات  واستنبات الحقول،  وتحضير اإلنتاج،  مراحل جميع على  واإلشراف المحاصيل، زراعة 

 .قطفها

2 
 كالحلب الصلة  ذات المهام وأداء نموها، ومتابعة  الحيوانات وتربية  اإلنتاج، مراحل  جميع على واإلشراف الحيوانات، نمو متابعة 

 .الجز أو

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  3

 .األساسية والصيانة  التنظيف  بأعمال والقيام  الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )زراعة(  الحيوانات تزويج 1 الجماعي العمل 1

 المواشي  إدارة 2 المبادرة 2

 األلبان منتجات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 البيطرية الرعاية  4 الذاتي التطوير 4

 الزراعية  اآلالت تشغيل 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط  وما الغابات زراعة  عاملو 621 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط  وما الغابات زراعة  عاملو 6210 الوحدات  مجموعة

 غابات  مزارع  621001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  البذور وزراعة  بالمشتل الزراعية  الخلطات وتجهيز  الغابات أشجار  تقأوي بذور وحفظ  وإعداد جمع

 .بها والعناية  نموها ومتابعة  الغراس وزراعة   الغابات  أراضي وتجهيز بها والعناية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الزراعة لوقت وحفظها البذور  واستخالص وتجفيفها الغابات  أشجار  ثمار  جمع 1

 .وتسميدها وريها بالمشتل الزراعية  العبوات في البذور   وزراعة  العبوات في  وتعبئتها التربة  خلطات تجهيز 2

 .الدائم الموقع  في الغراس وزراعة الجور  وحفر الحرجية  الغراس زراعة  مصاطب تجهيز 3

 .والتسميد الري برامج وتنفيذ منها الفاقد  زراعة  وإعادة األشتال نمو مراقبة  4

 .والرعي االحتطاب عمليات وضبط  ومكافحتها  الحرائق نشوب ومراقبة  اإلرشادات  بحسب الغابات  أشجار  وقص تقليم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الغابات  تلقيح 1 الجماعي العمل 1

 الغابات  لنباتات المشاتل إنتاج 2 المبادرة 2

 الغابات  زراعة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 والنباتات  التربة  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط  وما الغابات زراعة  عاملو 621 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط  وما الغابات زراعة  عاملو 6210 الوحدات  مجموعة

 مراعي  مزارع  621002 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ومراقبة المراعي  أراضي  في وزراعتها وتشتيلها الرعوية  النباتات تقأوي بذور وحفظ  وإعداد جمع

 .بالمراعي  والعناية  الرعي عمليات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الزراعة  لوقت وحفظها البذور  واستخالص وتجفيفها  الطبيعية   المراعي نباتات بذور  جمع 1

 .المشتل في  البذور  وزراعة  الزراعية   التربة  خلطات تجهيز 2

 .المائي  الحصاد تقنيات وتطبيق الرعوية  بالنباتات وزراعتها الدائمة   األرض تهيئة  3

4 
  غير األوقات في رعيها أو عليها االعتداء عدم  وضمان المراعي  ومراقبة  منها والتخلص المراعي   في السامة  النباتات تحديد

 .المناسبة 

 .الحقة أوقات  في منها لالستفادة وتخزينها تجفيفهاو بعضها وقص المراعي  في النباتات نمو متابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المراعي  زراعة  1 الجماعي العمل 1

 الخضراء  المساحات صيانة  2 المبادرة 2

 والنباتات  التربة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الحليب  استقبال 4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط  وما الغابات زراعة  عاملو 621 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط  وما الغابات زراعة  عاملو 6210 الوحدات  مجموعة

 حَطاب 621003 المهنة
 

 .عليها والحفاظ الغابات زراعة  أعمال لدعم وروتينية   بسيطة  واجبات  أداء المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتجميعها األخشاب وقطع المواد، ونقل والتفريغ التحميل وأعمال وتحريكها،  التربة   حفر مثل  اليدوية  األعمال  أداء 1

2 

 الشجرية   المزارع  وخفا  الكبيرة،  األشجار   جذوع  تحت النامية  األشجار  وإزالة  اليدوية، األدوات باستخدام  أو يدويا   بالغابات العناية 

  إزالة أو الكيميائية  المواد ورش األشجار،  زراعة  في والمساعدة إسقاطها، أو  األشجار  وقمم  والفروع  األشجار  وقطع وتقليمها،

 للوقاية  النباتات

 عليها.  البسيطة  والتصليحات  الصيانة  أعمال  وإجراء لغابات،ا في  والمعدات والمباني الطرق تنظيف  3

 الغابات.  حرائق اندالع  لتجنب  يقظة  على  والبقاء والبيئة، والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الغابات  زراعة  1 الجماعي العمل 1

 الغابات  لنباتات المشاتل إنتاج 2 المبادرة 2

 الغابات   خدمة  آالت 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 )غابات( التربة  سلف  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط  وما الغابات زراعة  عاملو 621 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط  وما الغابات زراعة  عاملو 6210 الوحدات  مجموعة

 فَحام  621004 المهنة
 

 .لذلك المنظمة   واإلجراءات للسياسات وفقا   الفحم بصناعة  الخاصة  والعمليات  األعمال كافة  تنفيذ المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .لذلك المنظمة  العمل  إلجراءات وفقا   الفحم إلى الخشب بتحويل  المتعلقة  والعمليات األعمال تنفيذ 1

ا مناسبة   أحجام  إلى   األشجار  أخشاب قطع 2  للحرق  تمهيد 

 الفحم على للحصول المفتوحة   األماكن في  أو المخصصة   األفران  في االخشاب حرق 3

 المختلفة.  جراءاتاإل  تنفيذ أثناء  المهنية  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والمتسارع(  )البطيء التفحيم 1 الجماعي العمل 1

 األخشاب  ناقل 2 المبادرة 2

 األشجار قطع 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 بالخشب المعرفة  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 المائية األحياء  في العاملون 6221 الوحدات  مجموعة

 أسماك  مزارع  622101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المائية   واألحياء األسماك وتربية  المائية، المزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .نموها ومتابعة  األخرى،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المائية  واألحياء )الروبيان( والجمبري األسماك صغار  نمو ومتابعة  والتفريخ األسماك،  بيض وضع مثل  التربية،  مهام   أداء

 .األخرى

2 
  حدوث عند الطبية  الرعاية  وطلب الصحية، حالتها ومراقبة  بيئتها على والحفاظ ورعايتها، نموها ومتابعة  المائية   األحياء تغذية 

 .لها الموصوفة   الدواء  وإعطاء مضاعفات

 .األمر   لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها ومعالجتها المائية  األحياء جمع 3

 .األساسية   الصيانة  وأداء الخزانات وتنظيف  المائية،  المزارع  ومعدات لياتاآل  من  وغيرها المركبات تشغيل 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسماك  تهيئة  1 الجماعي العمل 1

 السمكية الثروة اقتصاديات 2 المبادرة 2

 البحر  بلح تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السمك تخلية  4 الذاتي التطوير 4

 السمكية األحياء علم 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 المائية األحياء  في العاملون 6221 الوحدات  مجموعة

 قشريات  مزارع  622102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المائية   واألحياء األسماك وتربية  المائية، المزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .نموها ومتابعة  األخرى،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المائية  واألحياء )الروبيان( والجمبري األسماك صغار  نمو ومتابعة  والتفريخ األسماك،  بيض وضع مثل  التربية،  مهام   أداء

 .األخرى

 .األمر   لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها ومعالجتها المائية  األحياء جمع 2

 .األساسية   الصيانة  وأداء الخزانات وتنظيف  المائية،  المزارع  ومعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 3

4  

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسماك  تهيئة  1 الجماعي العمل 1

 السمكية الثروة اقتصاديات 2 المبادرة 2

 البحر  بلح تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السمك تخلية  4 الذاتي التطوير 4

 السمكية األحياء علم 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 المائية األحياء  في العاملون 6221 الوحدات  مجموعة

 طحالب مزارع  622103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المائية  واألحياء الطحالب وتربية  الطحالب،  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .نموها ومتابعة  المشابهة،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التربية جداول وتخطيط  الطحالب،  تربية  مهام   أداء 1

2 
  العالج وإعطاء للطحالب، الصحية  الحال  ومراقبة  التغذية، نظم وتخطيط  بيئتها، على والحفاظ نموها، ومتابعة  الطحالب تغذية 

 .الحاجة  عند

 .األمر   لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها وتخزينها معها والتعامل الطحالب جمع 3

4  

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البحر  بلح تربية  1 الجماعي العمل 1

 البحرية   األعشاب تربية  2 المبادرة 2

 السمك تخلية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 المائية األحياء  في العاملون 6221 الوحدات  مجموعة

 زينة أسماك مربي 622104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المائية   واألحياء األسماك وتربية  المائية، المزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .نموها ومتابعة  األخرى،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المائية  واألحياء )الروبيان( والجمبري األسماك صغار  نمو ومتابعة  والتفريخ األسماك،  بيض وضع مثل  التربية،  مهام   أداء

 .األخرى

2 
  حدوث عند الطبية  الرعاية  وطلب الصحية، حالتها ومراقبة  بيئتها على والحفاظ ورعايتها، نموها ومتابعة  المائية   األحياء تغذية 

 .لها الموصوفة   الدواء  وإعطاء مضاعفات

 .األمر   لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها ومعالجتها المائية  اءاألحي جمع 3

 .األساسية   الصيانة  وأداء الخزانات وتنظيف  المائية،  المزارع  ومعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسماك  تهيئة  1 الجماعي العمل 1

 السمكية الثروة اقتصاديات 2 المبادرة 2

 البحر  بلح تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السمك تخلية  4 الذاتي التطوير 4

 السمكية األحياء علم 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 والبحار   األنهار  بمياه األسماك مزارع  عاملو 6222 الوحدات  مجموعة

 مائية مزرعة صياد 622201 المهنة
 

 .الساحلية   أو الداخلية  المصايد  من وجمعها األخرى، المائية  والحيوانات األسماك صيد المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

باك مثل الصيد معدات تحضير 1  .الصيد عملية  ومكان لنوع  تبعا   المعدات واختيار والطعوم، الصيد وصنارات  الشِّ

2 
  األسماك وتنظيف  القانونية، باألحجام االلتزام  لضمان ووزنها األسماك وقياس وتخزينها، المصطادة، األسماك تصنيع

 .النقل أو للتخزين تجهيزها أو أحشائها  نزع  أو المصطادة

 .األسماك  لبيع المزادات  بائعي أو المشترين مع التنسيق 3

 .البسيطة  التصليحات  وإجراء وصيانتها  السفينة  متن على األخرى  والمعدات والمحركات الصيد معدات تنظيف  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسماك  تهيئة  1 الجماعي العمل 1

 الحلقية  بالشبكات السمك صيد 2 المبادرة 2

 بالشبكة  األسماك صيد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السمك تخلية  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 والبحار   األنهار  بمياه األسماك مزارع  عاملو 6222 الوحدات  مجموعة

 ساحلي  أسماك صياد 622202 المهنة
 

 .الساحلية  المصايد  من وجمعها القانونية، و السليمة   الصيد بطرق األسماك صيد المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

باك مثل الصيد معدات تحضير 1  .الصيد عملية  ومكان لنوع  تبعا   المعدات واختيار والطعوم، الصيد وصنارات  الشِّ

باك وتوجيه  الجر، أو  اإلرساء  ومعدات الُطعوم  وتركيب الساحلية، المصايد  في األسماك لصيد المعدات نشر 2  .والفخاخ الشِّ

3 
  األسماك وتنظيف  القانونية، باألحجام االلتزام  لضمان ووزنها األسماك وقياس وتخزينها، المصطادة، األسماك تصنيع

 .النقل أو للتخزين تجهيزها أو أحشائها  نزع  أو المصطادة

 .البسيطة  التصليحات  ءوإجرا وصيانتها  السفينة  متن على األخرى  والمعدات والمحركات الصيد معدات تنظيف  4

 .األسماك  لبيع المزادات  بائعي أو المشترين مع التنسيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المائي الصيد 1 الجماعي العمل 1

 بالشبكة  األسماك صيد 2 المبادرة 2

 المسحوبة  بالشبكة  السمك صيد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العذبة المياه أسماك صيد 4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 والبحار   األنهار  بمياه األسماك مزارع  عاملو 6222 الوحدات  مجموعة

 قشريات صياد 622203 المهنة
 

ات صيد المهنة  وصف ملخص  .الداخلية و الساحلية  المصايد من وجمعها القانونية، و السليمة  الصيد بطرق القشريا

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

باك مثل الصيد معدات تحضير 1  .الصيد  عملية  ومكان لنوع  تبعا   المعدات  واختيار  والطعوم،  الشِّ

2 
باك وتوجيه  الجر،  أو اإلرساء  ومعدات الُطعوم  تركيب الداخلية.  و الساحلية  المصايد في  القشريات لصيد المعدات نشر  الشِّ

 .والفخاخ

3 
  القشريات وتنظيف  القانونية،  باألحجام  االلتزام  لضمان ووزنها القشريات وقياس وتخزينها، المصطادة، القشريات تصنيع

 .النقل أو للتخزين تجهيزها و المصطادة

 .البسيطة  التصليحات  وإجراء وصيانتها  السفينة  متن على األخرى  والمعدات والمحركات الصيد معدات تنظيف  4

 .األسماك  لبيع المزادات  بائعي أو المشترين مع التنسيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البحري  القانون 1 الجماعي العمل 1

 المائي الصيد 2 المبادرة 2

 بالشبكة  األسماك صيد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 والبحار   األنهار  بمياه األسماك مزارع  عاملو 6222 الوحدات  مجموعة

 ساحلي  صيد مركب قائد 622204 المهنة
 

 .واللوائح بالقوانين االلتزام  وضمان وقيادته، الساحلي  الصيد مركب تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واللوائح  القوانين واتباع  سرعته، وتحديد المركب  مسار  وتوجيه  وتشغيله، الساحلي الصيد مركب قيادة 1

 .باألهداف  مقارنة  وسلوكهم أدائهم ومراقبة  عليهم، واإلشراف وتدريبهم الطاقم  أفراد اختيار  2

3 
  اإلجراءات واتخاذ المشكالت حديدوت 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
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسماك 1 الجماعي العمل 1

 السمك تخلية  2 المبادرة 2

 بالشبكة  األسماك صيد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الحلقية  بالشبكات السمك صيد 4 الذاتي التطوير 4

 األسماك  تهيئة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 البحار بأعماق األسماك مزارع  عاملو 6223 الوحدات  مجموعة

 البحار أعالي صياد 622301 المهنة
 

 .البحار  أعماق  من وجمعها األخرى، المائية  والحيوانات األسماك صيد المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الصيد عملية  ومكان لنوع  تبعا   المعدات واختيار والطعوم، الصيد وصنارات  الشباك مثل الصيد معدات تحضير 1

 .والفخاخ  الِشباك وتوجيه  الجر، أو اإلرساء ومعدات الُطعوم  وتركيب البحار  أعالي  في األسماك لصيد المعدات نشر 2

3 
  األسماك وتنظيف  القانونية، باألحجام االلتزام  لضمان ووزنها األسماك وقياس وتخزينها، المصطادة، األسماك تصنيع

 .النقل أو للتخزين تجهيزها أو أحشائها  نزع  أو المصطادة

 .البسيطة  التصليحات  وإجراء وصيانتها  السفينة  متن على األخرى  والمعدات والمحركات الصيد معدات تنظيف  4

 .األسماك  لبيع المزادات  بائعي أو المشترين مع التنسيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البحري  القانون 1 الجماعي العمل 1

 السفن  سجالت 2 المبادرة 2

 السفينة   إدارة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السفن  محركات 4 الذاتي التطوير 4

 البحري  التفريغ سجل 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 البحار بأعماق األسماك مزارع  عاملو 6223 الوحدات  مجموعة

 صيد  سفينة  قائد 622302 المهنة
 

 .واللوائح بالقوانين االلتزام  وضمان وقيادتها، الصيد  سفينة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واللوائح القوانين  واتباع  سرعتها،  وتحديد السفينة   مسار  وتوجيه  وتشغيلها،  الصيد سفينة  قيادة 1

 .باألهداف  مقارنة  وسلوكهم أدائهم ومراقبة  عليهم، واإلشراف وتدريبهم الطاقم  أفراد اختيار  2

3 
  اإلجراءات واتخاذ المشكالت 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
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البرية  الحيوانات صيد 1 الجماعي العمل 1

 بالذخائر  المعرفة  2 المبادرة 2

 الذخائر أعمال 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المهنية والسالمة الصحة  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 تجارية  ألغراض الطرائد  وصائدو األسماك ومزارع  الغابات في المهرة العاملون 62 الفرعية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد وصائدو األسماك مزارع  عاملو 622 الثانوية  المجموعة

 المصائد  وناصبو الطرائد صائدو 6224 الوحدات  مجموعة

 طرائد صياد 622401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  باستخدام  الطرائد واصطياد المطلوبة   والمستلزمات والمواد األدوات وتحديد الصيد عمليات تخطيط 

 .المشروعة  الصيد أساليب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .له العام  الهدف حسب الرحلة  ومدة الصيد وطريقة  المكان وتحديد الصيد، عمليات تخطيط  1

 .عليها والمحافظة  الصيد بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد 2

 .المنظمة  واإلجراءات للسياسات ووفقا   الموضوعة  للخطط  وفقا   المشروعة  الصيد أساليب  باستخدام  الطرائد اصطياد 3

 .المنظمة   واإلجراءات للسياسات ا  وفق والبيئية  العامة  والسالمة الصحة   وأدلة  اإلجرائية  باألدلة التام   االلتزام  4

فة  اإلنسانية اآلثار  كل وتنظيف  الصيد مكان على المحافظة  5  .الُمخلَّ
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البرية  الحيوانات صيد 1 الجماعي العمل 1

 النارية  األسلحة  2 المبادرة 2

 اإلسالمية بالطريقة  الذبح 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد صائدو و األسماك وصيادو المزارعون 63 الفرعية  المجموعة

 لإلعاشة المحاصيل مزارعو 631 الثانوية  المجموعة

 لإلعاشة المحاصيل مزارعو 6310 الوحدات  مجموعة

 محاصيل  ذاتي  اكتفاء مزارع  631001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المحاصيل واستنبات  حقلية، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .الذاتي اإلكتفاء  بهدف وحصادها  وزراعتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الذاتي  اإلكتفاء وتوقعات الطقس  حالة  إلى  استنادا   المحاصيل واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقل تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

 .منها الذاتي اإلكتفاء بهدف تخزينها و وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط  3

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  ءات وإجرا سياسات اتباع  4

 .األساسية  والصيانة  التنظيف  بأعمال والقيام  الزراعية،  المعدات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية  اآلالت تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية اآلالت 2 المبادرة 2

 العضوية الزراعة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 )زراعة(  االستنبات أعمال 4 الذاتي التطوير 4

 الِفالحة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد صائدو و األسماك وصيادو المزارعون 63 الفرعية  المجموعة

 لإلعاشة المواشي مزارعو 632 الثانوية  المجموعة

 لإلعاشة المواشي مزارعو 6320 الوحدات  مجموعة

 حيوانات ذاتي  اكتفاء مربي 632001 المهنة
 

 .الذاتي لالكتفائ الحيوانات تربية  وعمليات أعمال تنفيذ المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  1

 الذاتي  لالكتفاء الحيوانات بتربية  المتعلقة  العمليات تنفيذ 2

3 
  الغذائية والوجبات النمو وأنماط كاألوزان بذلك المرتبطة  المعلومات جانب إلى وأنسابها، الحيوانات تربية سجالت حفظ 

 .الصحية 

4 
  الحيوانات وأنواع  أعداد وتحديد والوالدة، االصطناعي والتلقيح ومزاوجتها الحيوانات اختيار  مثل الماشية،  تربية  مهام إنجاز 

 .تربيتها المراد

5 
  منتجاتها  أو الماشية  مع والتعامل الخيول، تدريب أو  األغنام  صوف جز أو األبقار  حلب  مثل  باإلنتاج، المرتبطة  المهام   أداء

 .األمر  لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الماشية تربية  1 الجماعي العمل 1

 التلقيح 2 المبادرة 2

 البيطرية الرعاية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 البيطرية األنشطة  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد صائدو و األسماك وصيادو المزارعون 63 الفرعية  المجموعة

 لإلعاشة ومواشي متنوعة   محاصيل مزارعو 633 الثانوية  المجموعة

 لإلعاشة ومواشي متنوعة   محاصيل مزارعو 6330 الوحدات  مجموعة

 وحيوانات محاصيل  مزرعة  ذاتي  اكتفاء مزارع  633001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المحاصيل واستنبات  حقلية، محاصيل  مزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .وحصادها  وزراعتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تربيتها المراد والحيوانات المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
  إذا للعمالء نقلها وتنظيم  البذور، أو الفاكهة  أو النباتات  لمحاصي وتصنيع وتنفيذها، المحاصيل،  قطف  أو  حصاد أعمال تخطيط 

 .األمر لزم 

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .األساسية والصيانة  التنظيف  بأعمال والقيام  الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية  اآلالت تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية اآلالت 2 المبادرة 2

 العضوية الزراعة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 )زراعة(  االستنبات أعمال 4 الذاتي التطوير 4

 الِفالحة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد صائدو و األسماك وصيادو المزارعون 63 الفرعية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد  صائدو و األسماك صيادو 634 الثانوية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد  صائدو و األسماك صيادو 6340 الوحدات  مجموعة

 أسماك   ذاتي اكتفاء صياد 634001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المائية   واألحياء األسماك وتربية  المائية، المزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .نموها ومتابعة  األخرى،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المائية  واألحياء )الروبيان( والجمبري األسماك صغار  نمو ومتابعة  والتفريخ األسماك،  بيض وضع مثل  التربية،  مهام   أداء

 .األخرى

2 
  حدوث عند الطبية  الرعاية  وطلب الصحية، حالتها ومراقبة  بيئتها على والحفاظ ورعايتها، نموها ومتابعة  المائية   األحياء تغذية 

 .لها الموصوفة   الدواء  وإعطاء مضاعفات

 .األمر   لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها ومعالجتها المائية  األحياء جمع 3

 .األساسية   الصيانة  وأداء الخزانات وتنظيف  المائية،  المزارع  ومعدات اآلليات  من  اوغيره المركبات تشغيل 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسماك  تهيئة  1 الجماعي العمل 1

 السمكية الثروة اقتصاديات 2 المبادرة 2

 البحر  بلح تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السمك تخلية  4 الذاتي التطوير 4

 السمكية األحياء علم 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد صائدو و األسماك وصيادو المزارعون 63 الفرعية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد  صائدو و األسماك صيادو 634 الثانوية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد  صائدو و األسماك صيادو 6340 الوحدات  مجموعة

 قشريات  ذاتي اكتفاء صياد 634002 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المائية   واألحياء األسماك وتربية  المائية، المزرعة  في وتنفيذها الزراعية التشغيلية  العمليات تخطيط 

 .نموها ومتابعة  األخرى،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المائية  واألحياء )الروبيان( والجمبري األسماك صغار  نمو ومتابعة  والتفريخ األسماك،  بيض وضع مثل  التربية،  مهام   أداء

 .األخرى

 .األمر   لزم  إذا للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها ومعالجتها المائية  األحياء جمع 2

 .األساسية   الصيانة  وأداء تالخزانا وتنظيف  المائية،  المزارع  ومعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 3

4  

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األسماك  تهيئة  1 الجماعي العمل 1

 السمكية الثروة اقتصاديات 2 المبادرة 2

 البحر  بلح تربية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السمك تخلية  4 الذاتي التطوير 4

 السمكية األحياء علم 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد صائدو و األسماك وصيادو المزارعون 63 الفرعية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد  صائدو و األسماك صيادو 634 الثانوية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد  صائدو و األسماك صيادو 6340 الوحدات  مجموعة

 طرائد  ذاتي اكتفاء صياد 634003 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  باستخدام  الطرائد واصطياد المطلوبة   والمستلزمات والمواد األدوات وتحديد الصيد عمليات تخطيط 

 .المشروعة  الصيد أساليب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .له العام  الهدف حسب الرحلة  ومدة الصيد وطريقة  المكان وتحديد الصيد، عمليات تخطيط  1

 .عليها والمحافظة  الصيد بأعمال للقيام  المطلوبة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد 2

 .المنظمة  واإلجراءات للسياسات ووفقا   الموضوعة  للخطط  وفقا   المشروعة  الصيد أساليب  باستخدام  الطرائد اصطياد 3

 .المنظمة   واإلجراءات للسياسات وفقا   والبيئية  العامة  والسالمة الصحة   وأدلة  اإلجرائية  باألدلة التام   االلتزام  4

فة  اإلنسانية اآلثار  كل وتنظيف  الصيد مكان على المحافظة  5  .الُمخلَّ
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البرية  الحيوانات صيد 1 الجماعي العمل 1

 النارية  األسلحة  2 المبادرة 2

 اإلسالمية بالطريقة  الذبح 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 الذاتي التطوير 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 األسماك  ومزارع والغابات الزراعة  في المهرة العاملون 6 الرئيسية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد صائدو و األسماك وصيادو المزارعون 63 الفرعية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد  صائدو و األسماك صيادو 634 الثانوية  المجموعة

 لإلعاشة  والجامعون الطرائد  صائدو و األسماك صيادو 6340 الوحدات  مجموعة

 الذاتي  لالكتفاء برية  ونباتات ثمار  جامع 634004 المهنة
 

 .الذاتي لالكتفاء والنباتات الثمار  بجمع  المتعلقة  والعمليات األعمال تنفيذ المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطلب وتوقعات الطقس  وحالة  اإلنتاج خطط  إلى  استنادا   المحاصيل  واختيار  المحاصيل، واستنبات الحقول تحضير 1

2 
  من  غيرها أو اآلفات انتشار   ومكافحة  الري بأعمال والقيام  األسمدة وإضافة زراعتها، أثناء  ومراقبتها المحاصيل على الحفاظ

 .الضارة الكائنات

3 
 للعمالء نقلها وتنظيم وبيعها، وتخزينها البذور  أو الفاكهة   أو النباتات  محاصيل وتصنيع المحاصيل، قطف و حصاد أعمال تنفيذ

 .األمر لزم إذا

 .العامة  والصحة والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .لها األساسية الصيانة  بأعمال والقيام  وتنظيفها الزراعية، والمعدات اآلليات  من  وغيرها المركبات تشغيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزراعية  اآلالت تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزراعية اآلالت 2 المبادرة 2

 العضوية الزراعة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 )زراعة(  االستنبات أعمال 4 الذاتي التطوير 4

 الِفالحة  5  5


