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7 دليل مهنتي

مقدمة

ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املركز الوطني للتوجيه املهني اإىل توفري خدمات التوجيه املهني جلميع   

مما  واجتاهاتهم  واإمكاناتهم،  قدراتهم،  مع  تتالءم  التي  املهن  اختيار  على  مل�ساعدتهم  وذلك  العماين؛  املجتمع  اأفراد 

يجعلهم ي�سعرون بال�سعادة والر�سا فينعك�ض اإيجابًا على املجتمع في�سهم يف منوه وتطوره.

ومن هذا املنطلق ي�سر املركز الوطني للتوجيه املهني اأن ي�سع بني يدي طلبة التعليم العام »دليل مهنتي« والذي يهدف اإىل 

تعريفهم باملهن والتخ�س�سات العلمية املختلفة من حيث املهارات واملعارف املطلوبة يف كل مهنة، بالإ�سافة اإىل ت�سليط 

ال�سوء على بع�ض الواجبات وامل�سوؤوليات اخلا�سة بهذه املهن واملوؤهالت املطلوبة وبيئة العمل املنا�سبة لها واأخريا جمالت 

العمل املتاحة بها.

وتاأتي فكرة الدليل لتحقيق الأهداف الآتية:

• م�ساعدة الطلبة على اختيار وتخطيط م�ستقبلهم املهني مبا يحقق لهم ال�ستقرار والتوافق والر�سا الوظيفي.	

• تزويد الطلبة باملعلومات املتعلقة بامل�سميات املهنية والو�سف الوظيفي لكل مهنة.	

• ن�سر الوعي املهني بني اأفراد املجتمع حول خمتلف اأنواع الوظائف واملهن املتوافرة.	

• توفري قاعدة بيانات لأخ�سائي التوجيه املهني لتكون مرجعا مهما �سمن مراجع غرفة م�سادر التوجيه املهني .	

• م�ساعدة الطلبة على تنمية اجتاهات وقيم اإيجابية جتاه عامل املهن.	

•  تعريف الطلبة باأهم التخ�س�سات العلمية املرتبطة باملجموعات التخ�س�سية.	
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تخصصات
 العلوم الزراعية
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تخصصات 
العلوم الزراعية 
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وظائف
 الثروة الزراعية
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14 دليل مهنتي

)Water Need Specialist( أخصائي احتياجات مائية
الو�سف العام:

يقوم باإعداد الربامج البحثية والتجارب العلمية، وت�سخي�ض الظواهر املتعلقة يف جمال الحتياجات املائية، وحتديد الكميات املائية املنا�سبة 

للمحا�سيل الزراعية.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد الربنامج البحثي املنا�سب يف جمال الحتياجات املائية.	

• اقرتاح احللول للتحديات التي تعاين منها القطاعات ذات ال�سلة بالحتياجات املائية.	

• تنفيذ البحوث التطبيقية املتعلقة بالحتياجات املائية.	

•  ت�سميم التجارب العلمية يف جمال الحتياجات املائية وحتليل نتائجها.	

• تقدمي التقرير حول نتائج التجارب العلمية بالحتياجات املائية مع تو�سيح اإمكانية الأخذ بنتائجها. 	

• ت�سخي�ض الظواهر ذات ال�سلة بالحتياجات املائية. 	

• تدريب الكوادر الفنية العاملة يف جمال الحتياجات املائية.	

• حتديد الكميات املائية املنا�سبة للمحا�سيل وفق املوارد الزراعية املختلفة. 	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة والرثوة املائية.	
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15 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية اأو اإدارة مياه الري اأو اإدارة تربة ومياه. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية والبحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغوط  العمل.	

• حل امل�سكالت.	

• اإدارة الوقت.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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16 دليل مهنتي

)Nurseries Management Specialist( أخصائي إدارة مشاتل

الو�سف العام:

يقوم باإعداد ومتابعة اخلطة التنفيذية للم�ساتل، وحتديد الإمكانات والحتياجات، واقرتاح املوا�سفات الفنية اخلا�سة بها.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد اخلطة التنفيذية ال�سنوية للم�ساتل بناًء على الحتياجات من �ستالت الفاكهة املختلفة.	

• حتديد الإمكانات والحتياجات ال�سنوية الفنية واملادية للم�ساتل. 	

• متابعة  عمليات الفالحة والزراعة املختلفة التي جترى بامل�ساتل ل�سمان اإنتاج �ستالت  ذات موا�سفات قيا�سية. 	

• الإ�سراف على توزيع ال�ستالت املختلفة. 	

• اقرتاح املوا�سفات الفنية اخلا�سة باإن�ساء امل�ساتل الزراعية.	

• التن�سيق مع املناطق الزراعية يف جمال �سحة امل�ساتل. 	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• امل�ساتل الزراعية.	
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17 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية، اأو البحوث الزراعية، اأو علم النبات، اأو الإقت�ساد 

الزراعي، اأو علم الب�ساتني، اأو اإر�ساد الزراعي.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.  	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغوط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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18 دليل مهنتي

)Soil & Water Management Specialist( أخصائي إدارة تربة ومياه

الو�سف العام:

يقوم باإعداد اخلرائط التف�سيلية للرتبة واملياه وت�سنيفها، وحتديد اأن�سب املحا�سيل التي تالئم ظروف الرتبة واملياه.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد  اخلرائط التف�سيلية للرتبة واملياه.	

• ت�سنيف الرتبة واملياه وحتديد م�ستويات �سالحيتها.	

• حتديد  اأن�سب املحا�سيل التي تالئم ظروف الرتبة واملياه.	

• اإعداد التقارير الدورية الفنية املطلوبة للرتبة واملياه.	

• تنفيذ برامج حت�سني خوا�ض الرتبة الكيمائية والفيزيائية واحليوية.	

• متابعة تنفيذ الأعمال اخلا�سة بتطوير و�سائل الري والأرا�سي الزراعية.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة والرثوة املائية.	
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بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية، اأو اإدارة مياه الري، اأو اإدارة الرتبة واملياه، اأو املوارد 

احليوية.  

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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)Farm Land Specialist( أخصائي أراضي زراعية

الو�سف العام:

يقوم مبتابعة وتنفيذ الدرا�سات  والربامج املتعلقة  بتح�سني خوا�ض الرتبة، وكيفية املحافظة على الأرا�سي الزراعية.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اقرتاح ومتابعة الربامج اخلا�سة لتطوير الأرا�سي الزراعية وحت�سني خ�سوبتها.	

•  تنفيذ برامج درا�سة ملوثات الرتبة باأنواعها املختلفة، وو�سع املقرتحات حللها. 	

•  تنفيذ الدرا�سات لتحديد الأرا�سي الزراعية ال�ساحلة للزراعة، واإبداء الراأي الفني لتنميتها.	

• تنفيذ برامج حت�سني خوا�ض الرتبة )الفيزيائية – الكيميائية –احليوية(.	

• تنفيذ الدرا�سات يف جمال ت�سنيف الرتبة.	

• ت�سخي�ض العوامل املحددة لعملية حت�سني خ�سوبة الرتبة.	

• متابعة برامج املحافظة على الأرا�سي الزراعية من التدهور والجنراف والت�سحر.	

• تدريب الكوادر الفنية العاملة يف جمال الأرا�سي الزراعية.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• م�ساريع ذاتية.	
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21 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين. 

املوؤهل املطلوب:

علم  اأو  النبات،  علم  اأو  الزراعية،  البحوث  اأو  الزراعية،  العلوم  يف   بكالوريو�ض  �سهادة 

الب�ساتني، اأو الرتبة واملياه. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية. 	
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22 دليل مهنتي

)Agricultural Marketing Guidence Specialist( أخصائي إرشاد تسويق زراعي

الو�سف العام:

يقوم بجمع املعلومات، واإعداد الدرا�سات املتعلقة بت�سويق املحا�سيل الزراعية، وتدريب املزارعني على معامالت ما بعد احل�ساد.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

•  جمع املعلومات املتعلقة بت�سويق املحا�سيل الزراعية.	

• اإعداد الدرا�سات الت�سويقية لتح�سني طرق ت�سويق املنتجات الزراعية.	

• درا�سة الأ�سواق املحلية واخلارجية لتحديد مدى ا�ستيعابها للمنتجات وال�سناعات الزراعية والتن�سيق يف ذلك مع اجلهات املخت�سة.	

• تدريب املزارعني على معامالت ما بعد احل�ساد وت�سويق املنتجات الزراعية. 	

• اإعداد برامج الإر�ساد الت�سويقي وتنفيذها.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• م�ساريع ذاتية.	
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23 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف علوم زراعية، اأو بحوث زراعية، اأو علم نبات، اأو اقت�ساد زراعي، اأو 

علم الب�ساتني، اأو الإر�ساد الزراعي.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة. الزراعية.	
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24 دليل مهنتي

)Agricultural Guidence Specialist( أخصائي إرشاد زراعي

الو�سف العام:

يقوم بتحليل وفرز البيانات واملعلومات الواردة بالتقارير املتعلقة باحلقول الإر�سادية واإعداد التو�سيات ب�ساأنها.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد وتخطيط الربامج وامل�ساريع الإر�سادية الزراعية.	

• اإعداد البحوث والدرا�سات الإر�سادية الزراعية.	

•  حتديد الحتياجات التدريبية، واإعداد اخلطط التدريبية للجهاز الإر�سادي، وامل�ساركة يف تنفيذها، وتدريب املر�سدين الزراعيني.	

• متابعة احلقول الإر�سادية الزراعية، وتوزيع خدماتها يف املناطق الزراعية.	

• اإعداد املواد العلمية اخلا�سة بالربامج الإعالمية والإر�سادية . 	

• اإعداد املوا�سفات الفنية للمدخالت الزراعية بالتعاون مع اجلهات  املعنية.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• م�ساريع ذاتية.	
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25 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية، اأو البحوث الزراعية، اأو علم النبات، اأو اقت�ساد 

زراعي، اأو علم الب�ساتني، اأو الإر�ساد الزراعي.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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26 دليل مهنتي

)Horticulture Specialist( أخصائي بستنة

الو�سف العام:

يقوم باإعداد وتنفيذ برامج الإر�ساد الزراعي املتعلقة مبجال الب�ستنة، ومتابعة تنفيذ تو�سياتها بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

•  تنفيذ برامج الإر�ساد الزراعي يف جمال الب�ستنة. 	

•  اإعداد برنامج �سنوي يخت�ض باإن�ساء ورعاية ب�ساتني الفاكهة املختلفة. 	

• اإعداد واقرتاح الو�سائل والطرق الإر�سادية املختلفة  والتي ت�ساهم يف نقل املعلومات والبيانات املطلوبة للمزارعني. 	

• مناق�سة امل�سكالت الناجمة عن تطبيق برامج الإر�ساد الزراعي مع املزارعني، واقرتاح احللول املنا�سبة لها.	

• اإعداد  الن�سرات التوعوية املتعلقة مبجال الب�ستنة.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• امل�ساتل احلكومية واخلا�سة.	

• م�ساريع ذاتية.	
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27 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية، اأو علم النبات  اأو علم الب�ساتني. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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28 دليل مهنتي

)Soil Protection Specialist( أخصائي حماية تربة

الو�سف العام:

يقوم باإجراء امل�سوح ال�ستك�سافية والتف�سيلية للرتبة، ومعاجلة الرتبة املت�سررة، ودرا�سة اأن�سب املحا�سيل املنا�سبة لظروف الرتبة.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد اخلرائط التف�سيلية للرتبة بعد امل�سوحات الإ�ستك�سافية لها.	

• تنفيذ التو�سيات اخلا�سة بت�سنيف الرتبة، وحتديد م�ستويات �سالحيتها وخ�سوبتها.	

• درا�سة اأن�سب املحا�سيل املنا�سبة لظروف الرتبة. 	

• تنفيذ برامج لتح�سني خوا�ض الرتبة )الفيزيائية – الكيمائية- احليوية(.	

• معاجلة الرتبة من الناحية القلوية واحلم�سية.	

• تنفيذ الربامج اخلا�سة باملحافظة على الأرا�سي الزراعية من التدهور وحمايتها من الجنراف والت�سحر.	

• اإجراء امل�سوحات الالزمة لتحديد الأرا�سي الزراعية ال�ساحلة للزراعة، واقرتاح الرتكيب املح�سويل القت�سادي املنا�سب.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• م�ساريع ذاتية.	
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29 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية، اأو اإدارة مياه الري، اأو اإدارة الرتبة واملياه،

اأو املوارد احليوية.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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30 دليل مهنتي

)Irrigation Specialist( أخصائي ري

الو�سف العام:

يقوم بامل�ساركة واملتابعة يف اإعداد اخلطط اخلا�سة بو�سائل الري، واخلطط املتعلقة بحماية الأرا�سي الزراعية. 

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• امل�ساركة واملتابعة يف اإعداد اخلطط املتعلقة بخ�سوبة الرتبة.	

• اإعداد الربامج الإر�سادية املرتبطة باخلطط اخلا�سة بحماية الأرا�سي الزراعية وخ�سوبة الرتبة.	

• الإ�سراف على تنفيذ م�ساريع بحثية اأو جتارب ميدانية اأو احل�سول على معلومات متعلقة بتطوير طرق الري، وحماية الأرا�سي الزراعية 	

وخ�سوبة الرتبة.

• تنفيذ الربامج الإر�سادية املتعلقة بتطوير و�سائل الري والأرا�سي الزراعية.	

• تق�سيم الطلبات اخلا�سة باإعادة ا�ستعمالت الأرا�سي الزراعية على �سوء حتاليل الرتبة واملياه.	

•  تدريب الكوادر الفنية العاملة يف جمال الري والأرا�سي الزراعية.	

• ت�سليم طلبات الري من املناطق ومتابعة تنفيذها.	

• امل�ساعدة  يف ر�سم �سيا�سات تنفيذ وتنمية امل�ساريع الزراعية يف املنطقة.	

• درا�سة امل�سكالت الفنية املتعلقة بالري، وحماية الرتبة للمنطقة وو�سع احللول املنا�سبة لها.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالرتبة والرثوة املائية.	

• م�ساريع ذاتية.	
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31 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

الرتبة  اإدارة  اأو  الري،  مياه  اإدارة  اأو  الزراعية،  العلوم  تخ�س�ض  يف   بكالوريو�ض  �سهادة 

واملياه، اأو املوارد احليوية.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية. 	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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32 دليل مهنتي

)Protected Cultivation Specialist( أخصائي زراعة محمية

الو�سف العام:

يقوم باإعداد الربامج الإر�سادية اخلا�سة بالزراعة يف البيوت املحمية، وتدريب الفنيني واملزارعني على كيفية الزراعة بداخلها.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد وتنفيذ برامج تدريب الفنيني الزراعيني مبجال الزراعة يف البيوت املحمية.	

• تدريب الفنيني واملزارعني على كيفية الزراعة داخل البيوت املحمية.	

• اإعداد موا�سفات البيوت املحمية بالتن�سيق مع اجلهات املعنية واملخت�سة.	

• امل�ساركة  يف جلان فح�ض موا�سفات البيوت املحمية، واإعداد التقارير ب�ساأنها.	

• اإعداد التقارير الدورية وال�سنوية املتعلقة بالزراعة يف البيوت املحمية.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• م�ساريع ذاتية.	
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33 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

علم  اأو  النبات،  علم  اأو  الزراعية،  البحوث  اأو  الزراعية،  العلوم  يف  بكالوريو�ض  �سهادة 

الب�ساتني. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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34 دليل مهنتي

)Rural Woman Affair Specialist( أخصائي شؤون املرأة الريفية

الو�سف العام:

يقوم باإعداد وتنفيذ الربامج التنموية والإر�سادية الالزمة لتطوير املراأة الريفية.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد  الربامج التنموية الالزمة لتطوير املراأة الريفية، وزيادة فعالية م�ساركتها يف كافة جمالت العمل.	

• متابعة  الربامج الإر�سادية اخلا�سة باملراأة الريفية.	

• القيام بتجميع املعلومات والتقارير عن �سري وتنفيذ الربامج الإر�سادية اخلا�سة باملراأة الريفية لال�ستفادة منها.	

•  اإعداد وتخطيط الربامج التدريبية بالتن�سيق مع اجلهات املختلفة.	

• اإعداد وتنظيم وتنفيذ الزيارات امليدانية وكتابة التقارير الدورية ال�سهرية وال�سنوية.	

• التن�سيق مع اجلهات احلكومية املختلفة فيما يخت�ض ب�سوؤون املراأة الريفية.	

• تدريب املراأة الريفية وتاأهيلها للقيام بدورها التنموي يف املجالت املختلفة ل�سمان ا�ستمرار عطائها.	

• الإ�سراف على مر�سدات �سوؤون املراأة الريفية لتنفيذ ومتابعة الربامج اخلا�سة بتنمية املراأة الريفية.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	
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35 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ وميداين.

املوؤهل املطلوب:

علم  اأو  النبات،  علم  اأو  الزراعية،  البحوث  اأو  الزراعية،  العلوم  يف  بكالوريو�ض  �سهادة 

الب�ساتني. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية. 	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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36 دليل مهنتي

)Rural Industries Specialist( أخصائي صناعات ريفية

الو�سف العام:

يقوم  بتدريب  الن�ساء املزارعات على ت�سنيع املنتجات الريفية، وال�ستفادة من املخلفات الزراعية، واإدخال التقنيات احلديثة لتجنب من التالف 

والفاقد يف الإنتاج الزراعي.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• تدريب  املزارعات على ال�ستفادة من املخلفات الزراعية وغريها من املنتجات الثانوية.	

• اإدخال  التقنيات احلديثة لتجنب التالف والفاقد يف الإنتاج الزراعي؛ وذلك عن طريق ت�سنيع كميات املحا�سيل واملنتجات الزراعية التي 	

يعجز املزارع عن تعريفها قبل اأن تتعر�ض للتلف.

• تدريب املزارعات على ت�سنيع املنتجات الريفية؛ وذلك لتحقيق الكتفاء الذاتي وتلبية حاجات املجتمع الريفي.	

• ن�سر الوعي بني املزارعات فيما يتعلق بال�سناعات الريفية، وكيفية ا�ستخدام الفائ�ض من اخلامات الزراعية التي تتوافر يف كل منطقة، 	

وال�ستفادة من املجهود الإنتاجي الكامل لل�سكان.

• دعوة املزارعات لتن�سيط  ودفع حركة الت�سنيع الريفي لتحقيق الأهداف يف حتويل القرى اإىل جممعات زراعية �سناعية يف وقت واحد.	

• امل�ساركة  يف الدورات التدريبية لتطوير املهارات والقدرات يف جمال التخ�س�ض. 	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• م�ساريع ذاتية.	
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37 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي  وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية، اأو الإقت�ساد الزراعي، اأو علم النبات، اأو ال�سناعات 

الريفية.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية. 	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية والبحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	
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38 دليل مهنتي

)Sanitation Specialist( أخصائي صرف صحي

الو�سف العام:

يقوم بالإ�سراف على تطبيق اأ�ساليب الإدارة احلديثة يف جمال ال�سرف ال�سحي، وحتديداملواقع الالزمة لإقامة اأحوا�ض ال�سرف ال�سحي.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

•  اإعداد الدرا�سات و البحوث التخ�س�سية يف جمال ال�سرف ال�سحي.	

• درا�سة حتديد املواقع الالزمة لإقامة اأحوا�ض الرت�سبات وخزانات التحليل اجلماعية  ملعاجلة مياه املجاري.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• تطبيق اأ�ساليب الإدارة احلديثة يف جمال ال�سرف ال�سحي.	

• اإعداد ت�سورات خا�سة بعمليات ال�سرف ال�سحي يف املحافظات املختلفة.	

• حتديد مواقع التخل�ض من مياه املجاري. 	

• اأخذ العينات الالزمة من مياه املجاري و ال�سرف ال�سحي واأحوا�ض  الرت�سيب لإجراء التحليالت الالزمة.	

• درا�سة امل�سكالت و ال�سكاوى املتعلقة بال�سرف ال�سحي يف البلديات وو�سع احللول املنا�سبة لها.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة والرثوة املائية.	
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39 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض  يف العلوم ال�سحية.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية. 	

•  الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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40 دليل مهنتي

)Enviromental Health Specialist( أخصائي صحة البيئة

الو�سف العام:

يقوم باإعداد الدرا�سات و البحوث، ودرا�سة الحتياجات امل�سحية املتعلقة ب�سحة البيئة.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• و�سع مقرتحات لطرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال �سحة البيئة.	

• الإ�سراف على اأعمال ال�سحة العامة.	

• درا�سة الحتياجات امل�سحية يف جمال �سحة البيئة بناء على تقارير امل�سح.	

• اإعداد احلمالت التوعوية باملحافظات املختلفة يف  جمال �سحة البيئة.	

• اإعداد الن�سرات واملطويات املتعلقة مبجال �سحة البيئة.	

• متابعة تنفيذ تو�سيات البحوث واملقرتحات املتعلقة مبجال �سحة البيئة.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالبيئة.	
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41 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف علوم البيئة.  

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية. 	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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42 دليل مهنتي

)Fruit Specialist( أخصائي فاكهة

الو�سف العام:

يقوم باإعداد الربنامج ال�سنوي للنهو�ض باإنتاج حا�سالت الفاكهة، واإعداد �سجل كامل عن متو�سطات اإنتاج حا�سالت الفاكهة وتطورات الإنتاج.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• الإ�سراف على تنفيذ برامج الإر�ساد يف جمال التخ�س�ض. 	

• اقرتاح الربنامج ال�سنوي للنهو�ض باإنتاج حا�سالت الفاكهة.	

• التن�سيق مع الأخ�سائيني يف املجالت الأخرى كفريق عمل متى ا�ستدعت ال�سرورة ذلك.	

• اإعداد حلقة الو�سل بني حمطة البحوث الزراعية وجهاز الإر�ساد الزراعي ويف جمال تخ�س�سه.	

• اقرتاح الو�سائل والطرق الإر�سادية التي من �ساأنها تو�سيل املعلومات للمزارعني، وتلقي مالحظات التطبيق منهم. 	

• التن�سيق مع اأخ�سائي الإر�ساد الزراعي، وال�سرتاك يف بيان اأثر تنفيذ التو�سيات الفنية للمزارعني وتدريبهم.	

• اإعداد التقارير ال�سهرية ون�سف �سنوية وال�سنوية وكذلك التقارير الفنية التي قد ت�ستدعي احلاجة اإعدادها.	

• اإعداد قائمة باأ�سناف واأنواع �ستالت الفاكهة الواجب توفريها �سنويا بالتن�سيق مع مراكز البحوث الزراعية.	

• اقرتاح الن�سرات الواجب اإ�سدارها يف جمال اإنتاج حا�سالت الفاكهة.	

• امل�ساركة  يف الدورات التدريبية لتطوير املهارات والقدرات يف جمال التخ�س�ض.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة املعنية بالزراعة.	

• م�ساريع ذاتية.	
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43 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي  وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية، اأو علم النبات، اأو علم الب�ساتني.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. يد. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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44 دليل مهنتي

)Plant Protection Specialist( أخصائي وقاية نبات

الو�سف العام:

يقوم  باإعداد وتنفيذ الزيارات امليدانية ال�سهرية للمراكز الزراعية ملتابعة تنفيذ اأ�سلوب املكافحة املتكاملة لوقاية النبات.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد وحتديد الحتياجات ال�سنوية لوقاية املزروعات.	

• وال�سنوية 	 والدورية  ال�سهرية  التقارير  واإعداد  الزراعية،  واملراكز  باملناطق  تنفيذها  ومتابعة  املزروعات،  لوقاية  ال�سنوية  الربامج  اإعداد   

اخلا�سة بذلك.

•  تقدمي ال�ست�سارات الفنية يف جمال وقاية النبات.	

• ت�سخي�ض الآفات النباتية غري املعروفة والتو�سية بطرق مكافحتها.	

• اقرتاح الربامج ملكافحة الآفات التي ت�سيب النبات على �سوء تو�سيات البحوث الزراعية.	

• امل�ساركة يف حمالت الر�ض اجلوي ومكافحة الآفات الأخرى.	

• اإعداد موا�سفات ومقايي�ض املبيدات وطرق معايرتها.	

• فح�ض الآلت واملعدات امل�ستخدمة.	

• اإعداد برامج تدريب الفنيني والعمال الزراعيني لوقاية املزروعات.	

اأماكن العمل:

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	
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45 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية، اأو وقاية النبات، اأو علم النبات. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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46 دليل مهنتي
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47 دليل مهنتي

وظائف
 الثروة الحيوانية
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48 دليل مهنتي

 )Biology Specialist( أخصائي أحياء

الو�سف العام:

يقوم بدرا�سة اأع�ساء املخلوقات احلية وعالقتها بالبيئة. ويعمل على اإعداد الأبحاث العلمية لإنتاج وتطوير منتجات جديدة. 

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• ت�سخي�ض الأمرا�ض التي ت�سيب احليوانات، وت�سنيف البكترييا امل�سببة لها وفح�سها خمتربيًا.	

• تقدمي ال�ست�سارة الفنية يف جمال اإجراء الفحو�سات البيطرية، وامل�سح ال�سامل لالأمرا�ض احليوانية.	

• اإعداد ك�سوفات الحتياجات الالزمة ملجال عمله من اأدوات املخترب واملواد الكيميائية. 	

• اإعداد الن�سرات الإر�سادية لتوعية املواطنني باأمرا�ض احليوانات والوقاية منها. 	

• �سحب العينات الع�سوائية املمثلة  للحظائر احليوانية عند احلاجة اإىل فح�سها معمليًا وفق القوانني واللوائح املنظمة لإجراءات احلجر 	

البيطري. 

• اإعداد برامج التدريب والتاأهيل للعاملني يف جمال احلجر البيطري. 	

• الك�سف عن الأج�سام امل�سادة للبكترييا يف دماء احليوانات با�ستخدام الطرق العلمية املختلفة.	

اأماكن العمل:

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	

• املختربات العلمية حكومية اأو خا�سة.	
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49 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف الأحياء. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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50 دليل مهنتي

)Animal Guidance Specialist( أخصائي إرشاد حيواني

الو�سف العام:

يقوم باإعداد اخلطط والربامج الإر�سادية التي تخدم قطاع الرثوة احليوانية.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد اخلطط للربامج الإر�سادية التي تخدم قطاع الرثوة احليوانية وفق ا�سرتاتيجية عامة لالإر�ساد احليواين.	

• اإعداد الربامج التنفيذية لأعمال الإر�ساد احليواين ال�سنوي. 	

•  الإ�سراف الفني على برامج الإر�ساد احليواين. 	

•  و�سع اآلية عمل مدرو�سة وواقعية لتفعيل دور الإر�ساد احليواين والعملية الإر�سادية. 	

•  امل�ساركة يف الزيارات امليدانية جلميع املواقع والفئات امل�ستفيدة من برامج الإر�ساد احليواين املختلفة. 	

• تنفيذ 	 عملية  ت�سهيل  �ساأنها  من  التي  املتاحة  الإمكانات  وفق  وكذلك  وا�سحة،  ومرئيات  اأهداف  وفق  الإر�سادية  الربامج  اأولويات  حتديد 

الربامج الإر�سادية املختلفة. 

• اإعداد خطة عمل وا�سحة ومدرو�سة لربنامج تدريب الكوادر الفنية العاملة يف جمال الإر�ساد احليواين ومتابعة تنفيذها. 	

• اإعداد التقارير الإر�سادية وت�سميم ال�ستمارات الإر�سادية التي ت�سهم يف نقل املعلومة املنا�سبة للفنيني واملربني. 	

• اإعداد الت�سورات واملقرتحات اخلا�سة باملادة الإر�سادية وحتديد التوقيت املنا�سب لن�سرها اأو اإ�سافتها اأو الإعالن عنها، وحتديد الطريقة 	

املنا�سبة لذلك.

اأماكن العمل:

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	

• م�ساريع ذاتية.	
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51 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف الطب البيطري.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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52 دليل مهنتي

)Veterinary Pathologist( أخصائي أمراض حيوانية

الو�سف العام:

يقوم بت�سريح احليوانات والطيور امليتة، وجمع العينات للفحو�سات املختربية واإعداد تقرير بذلك. 

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• ت�سريح احليوانات والطيور امليتة اأو التي تكون يف اأطوار خمتلفة من املر�ض للتحديد املبدئي للمر�ض ا�ستنادا على التغيريات يف الأن�سجة 	

الظاهرة للعني املجردة.  

• اأخذ العينات املنا�سبة لفح�ض الأن�سجة املختلفة.	

• تدريب الفنيني على طرق جتهيز واإعداد العينات لإجراء الفحو�سات املختلفة.	

• تدريب الفنيني بامل�سرحة على جتهيز احليوانات للت�سريح وجمع العينات املنا�سبة للفحو�سات املختربية املختلفة.	

• اإعداد التقارير عن اأعمال امل�سرحة والأمرا�ض احليوانية التي متت درا�ستها باملخترب.	

•  تنفيذ  زيارات ميدانية لتتبع  م�سببات الأمرا�ض احليوانية وجمع املعلومات املتعلقة بها.	

اأماكن العمل:

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	

• م�ساريع ذاتية.	
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53 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف الطب البيطري.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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54 دليل مهنتي

)Bacteriological Specialist( أخصائي بكتريولوجي

الو�سف العام:

يقوم بجمع العينات وفح�سها وعمل اختبارات وت�سخي�ض الأمرا�ض التي ت�سيب احليوانات.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• مراجعة  جمع العينات املختلفة من الدم والرباز واللنب الواردة وفرزها واإعدادها للفح�ض.	

• فح�ض العينات املختلفة بعد جتهيزها واإعداد التحاليل والختبارات اخلا�سة بها.	

• ت�سخي�ض الأمرا�ض التي ت�سيب احليوانات وذلك عن طريق عزل وت�سنيف البكترييا وفح�سها ميكرو�سكوبيا)خمتربيًا(.	

• الك�سف عن  الأج�سام امل�سادة للبكترييا يف دماء احليوانات بالطرق العلمية املختلفة.	

• القيام  بتح�سري جميع ال�سبغات امل�ستخدمة يف �سبغة البكترييا للك�سف عن �سمومها.	

• القيام  بعمل اختبارات احل�سا�سية للبكترييا �سد جميع اأنواع امل�سادات احليوية با�ستخدام الأجهزة املخت�سة باملخترب البيطري.	

• اإجراء الفحو�سات البيطرية وامل�سح ال�سامل ملر�ض الربو�سيال يف خمتلف املناطق.	

• اإعداد ك�سوف الحتياجات الالزمة للق�سم من اأدوات ومواد كيميائية.	

• اإعداد الن�سرات الإر�سادية لتوعية املواطنني باأمرا�ض احليوانات والوقاية منها.	

• اإعداد وتنفيذ الربامج الفطرية والعملية للكوادر العمانية يف جمال اأمرا�ض احليوان.	

اأماكن العمل:

• املختربات احلكومية واخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	
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55 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف الطب البيطري.

 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية والبحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

������ ��������.indt   55 9/8/16   8:42 AM



56 دليل مهنتي

)Microbaiology Analyst Specialist( أخصائي حتاليل مكروبيولوجية

الو�سف العام:

يقوم باإجراء التحاليل امليكروبيولوجية الالزمة ورفع نتائجها مع اقرتاح التو�سيات.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

•  اإعداد الدرا�سات والبحوث التخ�س�سية يف جمال التحاليل امليكروبيولوجية.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني العمل يف جمال التحاليل امليكروبيولوجية.	

• اإعداد قوائم بالأدوات امل�ستخدمة يف التحليل امليكروبيولوجية.	

• اإجراء التحاليل امليكروبيولوجية على العينات املراد درا�ستها.	

• رفع نتائج التحليل امليكروبيولوجية اإىل اجلهات ذات الخت�سا�ض. 	

• تدريب العاملني على كيفية التعامل مع الأدوات  واملواد امل�ستخدمة يف التحاليل امليكروبيولوجية.	

اأماكن العمل:

•  املختربات التابعة للموؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة.	
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57 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف )الأحياء-الكيمياء- املختربات( 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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58 دليل مهنتي

)Honey Bee Breeding & Production Specialist( أخصائي تربية وإنتاج نحل عسل

الو�سف العام:

يقوم باإجراء الدرا�سات على �ساللت النحل، وطرق تطوير تربية وتغذية النحل.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإجراء التجارب العلمية املتعلقة  بفح�ض وحتديد اأنواع �ساللت النحل املختلفة.	

• اإعداد موا�سفات النحل امل�ستورد املطلوب وامل�ساركة  يف فح�سه عند و�سوله بالتن�سيق مع اجلهات املعنية	

•  اإعداد موا�سفات م�ستلزمات احلقول الإر�سادية اخلا�سة برتبية نحل الع�سل وامل�ساركة  يف جلان فح�سها.	

• امل�ساركة يف اإجراء الدرا�سات على �سبط جودة الع�سل.	

• امل�ساركة بتدريب الكوادر الفنية يف برامج تربية الع�سل وطرق تنفيذها.	

• اإعداد الن�سرات وبرامج التوعية املتعلقة برتبية النحل وكيفية املحافظة عليه.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية  اأو اخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	

• م�ساريع ذاتية.	
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59 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم الزراعية.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة  التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية. 	
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60 دليل مهنتي

)Poultry Specialist( أخصائي دواجن

الو�سف العام:

يقوم بالإ�سراف على تنفيذ برامج التطعيم واملعاجلة، وتقومي الإر�سادات يف جمال تربية الدواجن، و اإعداد اخلطط وت�سجيل البيانات اخلا�سة 

مبنا�سط  الدواجن. 

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد بحوث  يف جمال اأنواع الدواجن واأ�سنافها املنتجة للبي�ض اأو اللحم ومدى مالءمتها للبيئة املحلية، وحتديد مواعيد توزيع وبيع الدجاج. 	

• الإ�سراف  على تربية الدواجن وتطوير اأ�ساليب تربيتها والعناية بها لإنتاج اللحوم.	

• الإ�سراف على مراحل التفقي�ض والعناية بالطيور ال�سغرية واحتياجاتها  من العنا�سر الغذائية يف �سوء الفئات العمرية.	

• حتديد موا�سفات احلظائر، وتوفري ال�سروط ال�سحية يف احلظائر من حيث التدفئة والتهوية واملعالف وامل�سارب والإ�سراف على تعقيمها.	

• درا�سة القيم الغذائية لعنا�سر الأعالف، وحتديد ن�سب عنا�سر اخللطة العلفية. 	

• الإ�سراف  على جمع البي�ض وت�سنيفه وتخزينه ونقله اإىل الأ�سواق. 	

• درا�سة اأمرا�ض الدواجن واأعرا�سها، والتن�سيق مع الطبيب البيطري عند ظهور الأعرا�ض املر�سية.	

• اإعداد الربنامج ال�سامل  والفرعي اخلا�ض بتطوير وتنمية الدواجن و تقدمي الإر�سادات ملنتجي الدواجن.	

• امل�ساركة  يف اإعداد وتنفيذ برامج تدريب العاملني الفنيني يف جمال، واإعداد خطط عاجلة ملواجهة امل�سكالت الطارئة تربية الدواجن.	

• امل�ساركة  يف اإعداد ور�سد وت�سجيل البيانات اخلا�سة مبنا�سط الدواجن باملناطق الزراعية.	

اأماكن العمل:

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	
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61 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف الإنتاج احليواين.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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62 دليل مهنتي

)Viruses Specialist( أخصائي فيروسات

الو�سف العام:

حت�سني  يف  امل�ستعملة  اللقاحات  فاعلية  واختبار  امل�سوحات  واإجراء  والطيور،  احليوانات  ت�سيب  التي  الفريو�سية  الأمرا�ض  بت�سخي�ض  يقوم 

احليوانات والطيور.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد واإجراء م�سح الأمرا�ض الفريو�سية جلميع احليوانات والطيور املوجودة يف ال�سلطنة بالتن�سيق مع  املخت�سني.	

• درا�سة حالت حدوث اأمرا�ض ي�ستبه اأن تكون من الأمرا�ض الفريو�سية وذلك بالتن�سيق مع املخت�سني والأطباء البيطريني العاملني يف احلقل.	

• اإعداد واإجراء البحوث الالزمة يف جمال الأمرا�ض الفريو�سية.	

• والنيوكا�سل 	 البقري  الطاعون  اأمرا�ض  وخا�سة  والطيور،  احليوانات  حت�سني  يف  امل�ستعملة  اللقاحات  فاعلية  اختبار  اأعمال  يف  امل�ساركة 

والتهاب الق�سبة الهوائية واجلدري.

• تدريب العاملني الفنيني باملخترب على الختبارات املعملية احلديثة يف ت�سخي�ض الأمرا�ض الفريو�سية.	

• اإعداد وحت�سري املزارع الن�سيجية املختلفة للت�سخي�ض الفريو�سي والتجارب ال�سيولوجية.	

• ا�ستعمال  اأجنة البي�ض حليوانات التجارب لت�سخي�ض اأمرا�ض الدواجن والفريو�ض.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة.	

• خمتربات علمية حكومية اأو خا�سة.	
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63 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف الطب البيطري. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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64 دليل مهنتي

)Pest Control Specialist( أخصائي مكافحة احلشرات

الو�سف العام:

يقوم بتحديد نوعيات وكميات املبيدات احل�سرية املنا�سبة، واإعداد الربامج واخلطط ملكافحة احل�سرات والقوار�ض.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

•  اإعداد الدرا�سات و البحوث التخ�س�سية يف جمال مكافحة احل�سرات.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• اإعداد طرق وبرامج عمل لتح�سني  وتب�سيط العمل يف جمال مكافحة احل�سرات.	

• حتديد نوعيات وكميات املبيدات احل�سرية و�سموم القوار�ض املنا�سبة ل�ستخدامها يف مكان العمل. 	

• درا�سة الحتياجات الالزمة لأعمال م�سح احل�سرات والقوار�ض.	

• امل�ساركة بحمالت التوعية يف جمال القوار�ض واحل�سرات. 	

• امل�ساركة يف اإعداد برامج وخطط مكافحة احل�سرات  والقوار�ض.	

• العمل �سمن فريق املكافحة للقيام باأعمال امل�سح املختلفة.	

اأماكن العمل:

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	

• �سركات مكافحة احل�سرات.	
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65 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض )كيمياء-اأحياء(. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات الزراعية والبحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية.	
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66 دليل مهنتي
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67 دليل مهنتي

وظائف
 الثروة السمكية
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68 دليل مهنتي

)Marine Biology Specialist( أخصائي أحياء بحرية

الو�سف العام:

يقوم باإجراء التحاليل البيولوجية، واإعداد الدرا�سات املتعلقة بالأحياء البحرية، وتقدير حجم خمزونها الطبيعي، وكيفية املحافظة عليها ل�سمان

ا�ستمراريتها. 

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإجراء التحاليل البيولوجية املختلفة لأنواع الأحياء البحرية بطريقة مطابقة للمعايري وموا�سفات �سمان اجلودة.	

• اإعداد  الدرا�سات والبحوث املتعلقة باملوارد البحرية.	

• تقدير حجم املخزون الطبيعي للموارد البحرية، وحتديد جمموعاتها.	

• اإعداد  قواعد البيانات اخلا�سة املتعلقة باإجراء التحاليل البيولوجية املختلفة لأنواع الأحياء البحرية با�ستخدام نظم تقنية املعلومات 	

احلديثة.

• اإعداد مقرتحات لطرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال الأحياء والبيئة البحرية.	

•  القيام  بتخزين وتبويب البيانات وجتهيزها لإجراء التحليل.	

• اإعداد تقارير نتائج البحوث ال�سمكية والتو�سيات التي تقرتحها.	

• امل�ساركة يف ر�سم اخلطط والربامج املتعلقة بالأحياء البحرية.	

• اإعداد و�سياغة املقرتحات املتعلقة ب�سمان ا�ستمرارية الأحياء البحرية وعدم تعر�سها لالنقرا�ض. 	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	
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69 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ وميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف الأحياء البحرية اأو علم الأ�سماك اأو علوم البحار. 

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات البحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغوط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة البحرية.	
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70 دليل مهنتي

)Marine Enviroment Specialist( أخصائي بيئة بحرية

الو�سف العام:

يقوم  باإجراء امل�سوحات، ور�سم خرائط للبيئة ال�ساحلية، ودرا�سة الظواهر البيئية والفيزيائية والكيميائية، واإعداد الدرا�سات والتقارير ب�ساأنها.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• وموا�سمها، 	 مواقعها  الأ�سا�سية، وحتديد  والالفقاريات  الأ�سماك  ويرقات  بيو�ض  والنوعية على  الكمية  والدرا�سات  الأبحاث  برامج  اإعداد 

ودرا�سة الظواهر البيئية والفيزيائية والكيميائية، واأثرها على توزيع البيو�ض والريقات املعتمدة.

• درا�سة التيارات البحرية، وحركات املد واجلزر بطريقة مطابقة للمعايري وموا�سفات �سمان اجلودة املعتمدة.	

• اإعداد الدرا�سات والبحوث التخ�س�سية يف جمال البيئة البحرية، واملو�سفات اخلا�سة لإقامة ال�سعاب املرجانية ال�سناعية.	

• اإعداد وتنفيذ برامج الهائمات البحرية النباتية واحليوانية، ودرا�سة م�سبباتها. 	

• الإ�سراف على تطوير برنامج ال�ست�سعار عن بعد، ودرا�سة التغريات والظواهر البحرية.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	
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71 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم ال�سمكية اأو علوم البحار.  

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات البحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.  	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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72 دليل مهنتي

)Aquacultural Specialist( أخصائي استزراع سمكي

الو�سف العام:

 يقوم بتنمية ال�ستزراع ال�سمكي واأن�سطة الرثوات املائية احلية، واإعداد الدرا�سات والبحوث املتعلقة بها. 

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• القيام  بالأعمال املتعلقة  بزراعة الرثوات املائية احلية بطريقة مطابقة للمعايري وموا�سفات �سمان اجلودة املعتمدة.	

• اإعداد  الدرا�سات والبحوث التخ�س�سية يف جمال ال�ستزراع ال�سمكي.	

• تنفيذ برامج العمل يف جمال  تنمية اأن�سطة ا�ستزراع الرثوات املائية احلية مبا يحقق ال�ستفادة القت�سادية والجتماعية املثلى ومبا ي�ساير 	

خطط التطوير والتحديث املعتمدة.

• تقدمي املعاونة الفنية يف جمال ا�ستزراع الرثوات املائية احلية، وامل�ساركة يف اإلقاء الندوات واملوؤمترات العلمية ذات ال�سلة بتنمية واإدارة 	

اأن�سطة ال�ستزراع ال�سمكي.

• اإعداد قواعدالبيانات اخلا�سة بنظم العمل املتعلقة بتنفيذالقوانني والت�سريعات وال�سوابط الالزمة لقيام اأن�سطـة جتارية ل�ستزراع الرثوات 	

املائية احلية وذلك با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال ال�ستزراع ال�سمكي.	

•  اإعداد مقرتحات الربامج التدريبية للعاملني يف تنمية ا�ستـــزراع الرثوات املائية احلية.	

• اإعداد التقارير الدورية وال�سهرية وال�سنوية املتعلقة مب�ساريع ال�ستزراع ال�سمكي.	

اأماكن العمل:

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	

• م�ساريع ذاتية.	
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73 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ وميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض علوم �سمكية اأو علوم بحار اأو ت�سويق.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات البحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.  	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على بيئة املزارع ال�سمكية.	
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74 دليل مهنتي

)Fishery Guidance Specialist( أخصائي إرشاد سمكي

الو�سف العام:

يقوم  باإعداد وجتهيز املعدات والأجهزة احلديثة اخلا�سة بال�سيادين، واإر�سادهم بالطريقة املثلى يف ا�ستخدامها.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإعداد  وحت�سري الأجهزة واملعدات احلديثة يف جمال �سيد الأ�سماك وبطريقة مطابقة للمعايري وموا�سفات �سمان اجلودة املعتمدة.	

• اإجراء التجارب على الأجهزة واملعدات احلديثة يف جمال ال�سيد ملعرفة مدى كفاءتها وجدواها يف املياه العمانية بالتعاون مع ق�سم تقنيات 	

ومعدات ال�سيد البحري.

• اإعداد املوا�سفات اخلا�سة بالقوارب واملعدات ال�سمكية، ومتابعة تنفيذها بالتن�ســيق مـع ق�ســم تقنيات ومعدات ال�سيد البحري. 	

•  اإعداد ودرا�سة احتياجات ال�سيادين من اأجهزة ومعدات يف جمال ال�سيد.	

• تدريب مر�سدي الأ�سماك وال�سيادين على ا�ستخدام الأجهزة واملعدات احلديثة.	

• اإعداد  قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل  الإر�سادي ال�سمكي با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	
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75 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين. 

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف العلوم ال�سمكية، اأو علوم البحار.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات البحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.  	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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76 دليل مهنتي

)Fish Marketing Specialist( أخصائي تسويق سمكي

الو�سف العام:

يقوم باإعداد وجمع بيانات اأ�سعار الأ�سماك يف الأ�سواق املحلية والعاملية، وحتليلها ودرا�سة حجم الطلب املحلي لالأ�سماك وطرق ت�سويقها.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• تنفيذ برامج العمل يف جمال الإر�ساد الت�سويقي  مبا ي�ساير خطط التطوير والتحديث املعتمدة.	

•  اإعداد وجمع البيانات املتعلقة باأ�سعار الأ�سماك يف الأ�سواق املحلية والعاملية  بطريقة مطابقة للمعايري وموا�سفات �سمان اجلودة املعتمدة.	

• اإعداد الدرا�سات والبحوث التخ�س�سية يف جمال حجم الطلب املحلي لالأ�سماك وطرق ت�سويقها، واإعداد التقارير ب�ساأنها.	

• تقدمي املعاونة الفنية يف جمال اإر�ساد  الت�سويق ال�سمكي.  	

• حتليل البيانات املتعلقة باأنواع واأ�سعار الأ�سماك حمليا وعامليا واإعداد التو�سيات ب�ساأنها.	

• التن�سيق مع خمتلف اأق�سام ودوائر الرثوة ال�سمكية ب�ساأن جمع البيانات واملعلومات عن الأ�سماك واأ�سعارها.	

•  اإعداد وتنفيذ معامالت تراخي�ض نقل وتداول الرثوات املائية احلية برا وبحرا وجوا لل�سركات والأفراد ومتابعتها.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم عمل اإر�ساد الت�سويقي ال�سمكي با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال اإر�ساد الت�سويق ال�سمكي.	

• اإعداد التقارير حول اأهم الربامج التي مت تنفيذها يف جمال اإر�ساد الت�سويقي ال�سمكي.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية  اأو اخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	
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بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض علوم �سمكية، اأو علوم البحار، اأو الت�سويق.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات البحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.  	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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)Abalone Culture Specialist( أخصائي استزراع صفيلح

الو�سف العام:

يقوم باإعداد الدرا�سات والتجارب يف جمال ا�ستزراع ال�سفيلح. 

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• تقدمي املعاونة الفنية يف جمال م�سروعات اإ�ستزراع ال�سفيلح.	

• اإجراء التجارب اخلا�سة بتطوير اإ�ستزراع ال�سفيلح.	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال ا�ستزراع ال�سفيلح.	

• اإعداد خطط وبرامج خا�سة بتطوير اإ�ستزراع ال�سفيلح. 	

• اإعداد مقرتحات بحثية خمتربية وحقلية واإعداد تقارير خا�سة بها.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	

• م�ساريع ذاتية.	
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بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف ال�ستزراع ال�سمكي اأو تغذية الأ�سماك.   

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.  	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	
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)Fishing Equirment Specialist( أخصائي معدات صيد

الو�سف العام:

يقوم باإعداد املوا�سفات ملعدات ال�سيد امل�ستخدمة يف  ال�سيد احلريف والتجاري، ودرا�سة املعدات ال�سارة امل�ستخدمة يف و�سائل ال�سيد، ومتابعة 

تطورات �سناعة املعدات.

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• تنفيذ برامج العمل يف جمال اإعداد وو�سع املوا�سفات ملعدات ال�سيد امل�ستخدمة يف ال�سيد احلريف والتجاري من قوارب و�سباك ومعدات 	

ميكانيكية.

•  اإعداد املوا�سفات ملعدات ال�سيد البحري بطريقة مطابقة للمعايري وموا�سفات �سمان اجلودة املعتمدة.	

• اإقليميًا 	 اإعداد الدرا�سات والبحوث التخ�س�سية يف جمال ال�سيد احلريف و التجاري، ومتابعة كافة التطورات يف �سناعة معدات ال�سيد 

ودولياً، ودرا�ستها ومدى اإمكانية تطبيقها بال�سلطنة.

• تقدمي املعاونة الفنية يف جمال اإعداد املوا�سفات ملعدات ال�سيد احلريف والتجاري والأمور ذات العالقة.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل الهند�سية با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية اأو اخلا�سة.	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية.	

• م�ساريع ذاتية.	
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بيئة العمل:

مكتبي/ وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض هند�سة ميكانيكية.

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات والتقنيات البحرية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.   	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة البحرية.	
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)Micro Biologist( أخصائي أحياء دقيقة

الو�سف العام:

يقوم بدرا�سة ور�سد املتغريات البيولوجية لأنواع الأ�سماك، ودرا�سة املخزون ال�سمكي بهدف اإدارة امل�سائد. 

الواجبات وامل�سوؤوليات:

• اإجراء التحاليل البيولوجية املختلفة لأنواع الأ�سماك وبطريقة مطابقة للمعايري وموا�سفات �سمان اجلودة املعتمدة.	

• اإعداد درا�سة  يف جمال بيولوجية املوارد البحرية وتقدير خمازنها وجمموعاتها.	

• اإجراء التحاليل البيولوجية املختلفة لأنواع الأ�سماك.	

• اإعداد التقارير التي حتوي نتائج البحوث ال�سمكية والتو�سيات التي تقرتحها. 	

• اإعداد  قواعد البيانات املتعلقة بالتحاليل الدقيقة ملختلف اأنواع الأ�سماك با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• اقرتاح برامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال الأحياء الدقيقة، والأمور ذات العالقة بالعلوم ال�سمكية.	

• اإعداد اخلطط والربامج البحثية املتعلقة بيولوجيا وم�سائد الأ�سماك.	

اأماكن العمل:

• املختربات العلمية. 	

• املوؤ�س�سات احلكومية.	
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بيئة العمل:

مكتبي وميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�ض يف حتليل الأحياء الدقيقة.   

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.  	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	
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املراجع

• املكتب التنفيذي ملجل�ض وزاراء العمل وال�سوؤون الجتماعية بدول جمل�ض التعاون اخلليجي ) 1993( الدليــل العـربي اخلليجـي املوحـد 	

للت�سنيف والتو�سيف املهني. البحرين. 

• موقع دليل اختيار املهن ال�سعودي  http://cat.hrdf.org.sa/ تاريخ الدخول 2016/4/5	

• وزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية) ب.ت(  بطاقات الو�سف الوظيفي التابعة لوزارة الزراعة والرثوة ال�سمكية. �سلطنة عمان.	

• جامعة ال�سلطان قابو�ض ) ب.ت(  كتيب التخ�س�ض والوظيفة. �سلطنة عمان.	
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رقم اإليداع المحلي: 2016/515

جميع الحقوق محفوظة ©
المركز الوطني للتوجيه المهني - وزارة التربية والتعليم 2016م

        للتواصل مع املركز الوطني للتوجيه املهني:

ncgc@moe.om  ncgc_Oman         @ncgc_awareness              Ncgc Oman
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