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مقدمة

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

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

بال�سعادة والر�سا فينعك�س اإيجابًا على املجتمع في�سهم يف منوه وتطوره.

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

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

على بع�س الواجبات وامل�سوؤوليات اخلا�سة بهذه املهن واملوؤهالت املطلوبة وبيئة العمل املنا�سبة لها واأخريا جمالت العمل املتاحة 

بها.

وتاأتي فكرة الدليل لتحقيق الأهداف التالية:

• 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 و الو�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.	

1 دليل مهنتي







 التخصصات
الهندسية

 هندسة  
التكييف والتبريد 

 هندسة  
التقنيات الكهربائية 

 هندسة أجهزة
 القياس والتحكم

هندسة علوم
 اإللكترونيات 

هندسة
التمديدات الكهربائية  

هندسة 
كهرباء الطائرات  

هندسة التمديدات 

هندسة تكنولوجيا
 اإللكترونيات

الهندسة الكهربائية 

هندسة
 اإللكترونيات الكهربائية 

هندسة
 إلكترونيات الطيران 

هندسة اإللكترونيات 

هندسة اللحام 
وتشكيل المعادن 

هندسة ميكانيكا 
صيد ساحلي 

هندسة بناء 
وإصالح السفن 

هندسة 
السفن الحديثة 

هندسة
لحام كهربائي 

هندسة ميكانيكا 
التشغيل والصيانة 

هندسة ميكانيكا 
سيارات 

هندسة ميكانيكا 
 اإلنتاج

هندسة ميكانيكا 
 تركيبات 

هندسة ميكانيكا 
 سفن صيد 

هندسة  
الميكنة الزراعية 

هندسة النفط 

هندسة
اإلنتاج والتصدير 

هندسة 
البتروكيميائية 

هندسة التعدين 

هندسة
الموارد المعدنية

هندسة حفر اآلبار 

هندسة علوم البيئة 

هندسة سفن 
صيد مياه محدودة



 الهندسة المعمارية 

 التخصصات
الهندسية

هندسة البناء 

 هندسة 
التخطيط العمراني 

هندسة 
أعمال الخرسانة 

الهندسة المدنية
 التطبيقية 

هندسة اإلنشاءات 

هندسة المساحة 
ورسم الخرائط  

هندسة مسح 
الكميات  

هندسة
عمارة البيئة

هندسة التخطيط 
الحضري واإلقليمي

 هندسة 
تخطيط المدن 

هندسة
التخطيط المكاني  

هندسة تقنيات
 عمليات التشغيل  

هندسة نظم 
اإللكترونيات الدقيقة 

هندسة
علوم التكنولوجيا 

هندسة
 الكهروميكانيكة 

الهندسة الميكانيكة 

هندسة تشغيل 
وصيانة المعدات 

هندسة السمكرة 
ودهان السيارات 

هندسة صيانة 
المحركات البحرية 

األمن اإللكتروني

علم
 تقنية المعلومات

هندسة اإلتصاالت 



 التخصصات
الهندسية

 هندسة اإلطفاء 
والسالمة 

 هندسة الوقاية 
من الحرائق  

هندسة 
المعدات الطبية 

 هندسة
 التكنولوجيا الحيوية 

 هندسة 
األحياء الطبية  

هندسة صيانة
 محركات الطائرات 

هندسة 
أجهزة الطيران 

هندسة 
هياكل الطائرات 

هندسة 
صيانة الطائرات 

هندسة
 تكنولوجيا الطيران 

هندسة 
أسلحة الطائرات 

هندسة 
علوم الطيران 

هندسة معدات
اسناد الطائرات 

هندسة 
ميكانيكي الطائرات 

هندسة
 أنظمة الطيران 

هندسة 
عمليات الطيران 

هندسة
 الطيران والفضاء 

الهندسة الصناعية

 هندسة علوم المواد 

هندسة
تكنولوجيا التصنيع 

هندسة
تكنولوجيا العمليات  

 هندسة الكمياء 
والمعالجة التحويلية  

هندسة
المعالجة والصيانة  

هندسة الميكاترونكس 

هندسة علوم 
الحاسوب 

 البرمجيات 

 نظم إدارة قواعد 
البيانات 

 هندسة الشبكات 
اإللكترونية 

 تقنية 
الوسائط المتعددة

هندسة التصميم







يف  الفعال  املحرك  جمالتها  جميع  يف  الهند�سة  تعترب   

املجتمعات املتقدمة، والتي تعنى با�ستخدام مواردها ال�ستخدام 

الأمثل لإحداث التقدم يف املنتجات واخلدمات.

مثل:  الهند�سة  يف  التخ�س�سية  املجالت  من  العديد  وهناك 

البيئية،  الهند�سة  الكهربائية،  الهند�سة  املدنية،  الهند�سة 

احلا�سوب،  هند�سة  امليكانيكية،  الهند�سة  ال�سناعية،  الهند�سة 

وهند�سة النفط ... الخ.

نتيجة  جديدة  هند�سية  جمالت  وبا�ستمرار  اليوم  وتظهر 

الهند�سة  اجلوي،  الف�ساء  كهند�سة  التقنية  العلمية  للطفرات 

النووية،  الهند�سة  الكيميائية،  الهند�سة  احليوية،  الطبية 

الهند�سة الزراعية، والهند�سة البحرية. وهذا الدليل ي�ستعر�س 

اأبرز الوظائف الهند�سية املتوافرة يف �سوق العمل العماين.



دليل مهنتي10

  )Architect( مهندس معماري

الو�صف العام:

والتو�سيالت  والتهوية  واملنافذ  كاملخارج  املباين  واأبعاد  للمبنى(  والداخلية  )اخلارجية  الهند�سية  الر�سومات  بت�سميم  يقوم 

الكهربائية وتقدير ن�سبة الإ�ساءة ويعترب دوره مكماًل لدور املهند�س املدين.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• اإعداد و تقدمي الت�سورات الأولية للمباين و العمل على متابعتها حتى املراحل النهائية.	

• حت�سري وتقدمي مقرتحات الت�ساميم وجتميع املعلومات املطلوبة عنها.	

• ترجمة ت�ساميم املباين بطريقة عملية وقابلة للبناء.	

• تقييم الت�ساميم وفق معايري الأمن وال�سالمة البيئية.	

• تقدمي املعاونة الفنية والراأي الفني يف جمال الهند�سة املعمارية.	

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

• مراجعة اخلرائط التنفيذية والتف�سيلية اخلا�سة بامل�سروعات التي تقدمها املكاتب ال�ست�سارية.	

• اإدارة العقود والوثائق وال�سهادات املتعلقة مب�ساريع الت�سميم.	

• درا�سة طلبات اإ�سافات اخلرائط الإن�سائية من الناحية الفنية واملكانية.	

• القيام بالزيارات امليدانية للتاأكد من تنفيذ الت�ساميم املعمارية ح�سب الر�سومات واخلرائط املو�سوعة.	

اأماكن العمل:

• دوائر ال�ست�سارات الهند�سية يف القطاعني احلكومي اأو اخلا�س.	

• مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية )م�سروع خا�س(.	

• املوؤ�س�سات العقارية.	



11 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على التحليل	

• الوعي املعماري	

• املعرفة بالفن املعماري والت�سميمات املختلفة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الر�سم )ر�سم املج�سمات املعمارية امل�سغرة(	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام بال�سرتاطات واملوا�سفات املعمارية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• التعلم الذاتي	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	



دليل مهنتي12 دليل مهنتي12

)Civil Engineer( مهندس مدني

الو�صف العام:

يقوم بدرا�سة ومراجعة ت�ساميم م�ساريع البنية التحتية من )الأبنية، الطرق، اجل�سور، الأنفاق، املطارات، املوانئ، �سبكات ال�سرف 

ال�سحي، ال�سدود، وم�ساريع الري(، كما يقوم بتقدير كمية الأحمال للخر�سانات وت�سميم اأ�سا�سات املباين ويعترب عمل املهند�س املدين 

اأعم واأ�سمل من املهند�س املعماري.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• تخطيط وت�سميم امل�ساريع الهند�سية والإ�سراف على تنفيذها.	

• تف�سري اخلرائط املعمارية وال�سور اجلوية للتعرف على ظواهر ال�سطح الطبيعية.	

• متابعة �سري اأعمال الت�ساميم الإن�سائية واخلرائط التنفيذية والتف�سيلية مع ال�ست�ساريني وال�سركات املنفذة والتاأكد من التزامها 	

بال�سروط واملوا�سفات املو�سوعة.

• التاأكد من اأ�سناف الرتبة وخ�سائ�سها ومدى قابليتها لالأغرا�س الهند�سية.	

• اإعداد جداول الكميات بالتن�سيق مع م�ساحي الكميات واملوا�سفات وال�سروط العامة للم�ساريع.	

• الإ�سراف على اإعداد و�سياغة التقارير اخلا�سة بامل�ساريع وو�سع خطط العمل بها وجدولة تنفيذها.	

• امل�ساركة يف حتديد واختيار مواقع اإن�ساء امل�سروعات بعد اإجراء الدرا�سات والزيارات للمواقع.	

• امل�ساركة يف تقييم الأ�سرار وحتديد ال�سيانة الالزمة.	

• متابعة اأعمال الرتميم وال�سيانة الدورية للمباين واملن�ساآت.	

• امل�ساركة يف اإعداد م�ستندات املناق�سة والعمل على متابعة مراجعتها واعتمادها.	

• معرفة ودرا�سة اأهم املوؤثرات البيئية التي قد توؤثر على تنفيذ امل�ساريع الهند�سية.	

• الإ�سراف الدوري على مواقع املن�ساآت ملتابعة �سري العمل والوقوف على مدى مطابقتها ملوا�سفات اخلطة الهند�سية.	

اأماكن العمل:

• دوائر ال�ست�سارات الهند�سية يف موؤ�س�سات القطاع احلكومي اأو اخلا�س.	

• قطاع الإن�ساءات.	

• مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية.	

• املوؤ�س�سات العقارية.	



13 13دليل مهنتي دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على التحليل	

• الوعي املعماري	

• املعرفة بالفن املعماري والطرز والت�سميمات املختلفة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الر�سم )ر�سم املخططات املعمارية والهند�سية(	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام بال�سرتاطات واملوا�سفات املعمارية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• التعلم الذاتي	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	



دليل مهنتي14 دليل مهنتي14

)Construction Engineer( مهندس إنشاءات

الو�صف العام:

يقوم باإعداد الدرا�سات ال�ست�سارية والتنفيذية وتطوير الر�سومات والت�ساميم واملخططات الإن�سائية والتنفيذية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• تنفيذ برامج العمل لتحقيق اأهداف اخلطة العامة املعتمدة يف اإعداد موا�سفات املخططات الإن�سائية والتنفيذية.	

• تنفيذ الأعمال وفقا للمعايري واملوا�سفات الهند�سية الإن�سائية واخلرائط التف�سيلية مبا يتوافق مع موا�سفات �سمان اجلودة 	

املعتمدة.

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

• تقدمي املعاونة الفنية والراأي الفني يف جمال العمل.	

• الإ�سراف على تنفيذ امل�سروعات و درا�سة نتائج فح�س تربة املوقع للتاأكد من قدراتها التحميلية.	

• اقرتاح طرق وبرامج تعمل على حت�سني جودة العمل.	

• درا�سة متطلبات املخططات املعمارية وو�سع املوا�سفات الفنية للم�سروع بالتن�سيق مع املهند�س املعماري.	

• اإجراء حتليل اإن�سائي متكامل حول عنا�سر امل�سروع.	

اأماكن العمل:

• دوائر ال�ست�سارات الهند�سية يف موؤ�س�سات القطاع احلكومي اأو اخلا�س	

• قطاع الإن�ساءات	

• مكاتب ال�ست�سارات الهند�سية	

• املوؤ�س�سات العقارية	



15 15دليل مهنتي دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية )اإن�ساءات(

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على ت�سور املج�سمات	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على التحليل	

• الوعي املعماري )املعرفة بالفن املعماري والطرز والت�سميمات املختلفة(	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الر�سم )ر�سم املخططات املعمارية والهند�سية(	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الوعي بال�سرتاطات واملوا�سفات املعمارية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• التعلم الذاتي	

• املبادرة	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	



دليل مهنتي16

)Quantity Engineer( مهندس مسح كميات

الو�صف العام:

يقرر الكلفة وكميات العنا�سر واملواد الإن�سائية وعرو�س العطاءات وقيمة الفواتري واملطالبات املتعلقة مب�سروعات متكاملة كربى، كما 

يبا�سر اأعمال التخطيط ويتابع التقدم فيها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• درا�سة املخطط الطبوغرايف للموقع واملخططات الهند�سية التنفيذية وح�ساب مقادير حفر الأ�س�س بالأمتار املكعبة.	

• درا�سة وحتليل و�سائل تنفيذ امل�سروع )املعدات، الآليات، الأيدي العاملة(.	

• الطوب 	 والنوافذ وكميات  الأبواب  املربعة وم�ساحة  بالأمتار  والدهان  التبليط،  والبالط وم�ساحات  الت�سليح،  حتديد كميات حديد 

واحلجر بالإ�سافة اإىل تقدير كميات وبنود العنا�سر امليكانيكية والكهربائية.

• مراجعة وتدقيق الكميات لالأعمال التي ينفذها املقاولون.	

• ت�سوية التزامات ومطالبات املقاولني.	

• اأخذ املقا�سات لالأعمال املنفذة ومقارنتها مبقا�سات املقاول وال�ست�ساري.	

• درا�سة وحتليل املدة الإ�سافية للم�سروع املقدمة من املقاول.	

• ربط م�ستحقات املقاولني بن�سبة الإجناز.	

• اإعداد واإ�سدار �سهادة اإكمال الأعمال على �سوء ما مت تنفيذه طبقًا للموا�سفات واحل�سابات اخلتامية للم�سروع.	

• اإعداد واإ�سدار �سهادة ال�سيانة بعد انق�ساء مدة ال�سيانة التعاقدية وبعد التاأكد من اأن جميع الأعمال املتعلقة قد متت �سيانتها 	

فعليًا.

• امل�ساركة يف الإدارة املالية للم�سروع بحيث تكون �سمن املبالغ املالية املحددة.	

• اإعداد �سجالت لتقييد البيانات الكاملة من املقاولني املعتمدين.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي اأو اخلا�س	

• املطارات واملوانئ وامل�ست�سفيات	

• امل�سروعات التجارية وال�سكانية وال�سناعية	



17 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية )م�سح الكميات(

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• مهارة التفكري املنطقي والتحليلي	

• املهارة احل�سابية	

• القدرة على ت�سور املج�سمات	

• القدرة على التخطيط والتنظيم	

• القدرة على الت�سال والتوا�سل	

• مهارة قراءة اخلرائط ور�سمها	

• املهارة با�ستخدام اأجهزة واأدوات امل�سح	

• الإملام بح�سابات م�سح الأر�س	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل والربجميات اخلا�سة بامل�سح من الت�سميم 	

مب�ساعدة احلا�سوب



دليل مهنتي18

)Telecommunication Engineer( مهندس اتصاالت

الو�صف العام:

يخت�س مبعاجلة الإ�سارات واإيجاد اأف�سل الطرق لإر�سالها وا�ستقبالها بني الأماكن املتباعدة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• امل�ساركة يف و�سع اخلطط امل�ستقبلية لقطاع الت�سالت.	

• امل�ساركة يف و�سع اأ�س�س ومعايري خدمات الت�سالت مبا يف ذلك اخلدمة ال�ساملة.	

• اإعداد التقارير وامل�ساركة يف تقييم اخلدمات املقدمة يف جمال الت�سالت.	

• امل�ساركة يف و�سع موا�سفات ومعايري م�ساريع قطاع الت�سالت وتقييم تنفيذ هذه امل�ساريع.	

• اإعداد الأ�س�س الفنية لت�سالت الطوارئ والت�سالت البحرية.	

• امل�ساركة يف اجتماعات جلان داخلية وخارجية ترتبط بتنفيذ العمل.	

• متابعة امل�ساريع املتعلقة بالت�سالت للتاأكد من ت�سليمها يف الوقت املحدد وطبقًا للموا�سفات ومعايري اجلودة املتفق عليها 	

�سة لذلك. وبحدود امليزانية املخ�سّ

• اإيجاد احللول املنا�سبة ل�سالمة املعلومات املر�سلة با�ستخدام طرق الت�سفري املختلفة.	

• ابتكار احللول الإبداعية مل�سكالت ت�سميم �سبكات الت�سال والت�سالت املتنقلة وقواعد البيانات وال�سبكة العنكبوتية.	

• اختبار وتقييم الت�ساميم النظرية للم�ساريع.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي اأو اخلا�س	

• �سركات الت�سالت	

• املطارات واملوانئ	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون	



19 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة الت�سالت

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارات الت�سميم وا�ستخدام التقنيات احلديثة	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• الإبداع والبتكار	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• القدرة على حتمل �سغط العمل	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي20

)Network Engineer( مهندس شبكات

الو�صف العام:

يقوم بت�سميم وتطوير املوا�سفات الفنية لل�سبكات ال�سلكية والال�سلكية وملحقاتها وتزويدها بالتقنيات احلديثة املوؤمنة 

)امل�سفرة(.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• اإعداد املخططات الالزمة لل�سبكات ال�سلكية والال�سلكية.	

• متابعة الأعمال املتعلقة بال�سبكات واإعداد التقارير الفنية لها.	

• توفري معايري الأمن واحلماية العاملية لل�سبكات من الفريو�سات والخرتاق مع متابعة امل�ستجدات يف هذا املجال.	

• التاأكد من ا�ستمرارية تدفق البيانات على ال�سبكة ح�سب معايري اجلودة.	

• الإ�سراف على غرف ومراكز البيانات وما تت�سمنه من اأجهزة.	

اأماكن العمل:

• دوائر تقنية املعلومات يف موؤ�س�سات القطاع احلكومي اأو اخلا�س	

• �سركات الت�سالت	

• �سركات احلا�سب الآيل	

• امل�سانع	

• املطارات	

• امل�ست�سفيات	



21 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة ال�سبكات

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• املعرفة باأنظمة احلا�سوب والربجميات والتكنولوجيا	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• الإبداع والبتكار	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• القدرة على اإيجاد واإ�سالح اخللل يف ال�سبكة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي22

)Electronics Engineer( مهندس إلكترونيات

الو�صف العام:

يقوم بدرا�سة الت�ساميم وتركيب الأنظمة الإلكرتونية ومعداتها و�سيانتها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• ت�سميم وفح�س الأجهزة و الدوائر والنظم املتكاملة.	

• اإجراء البحوث لالأجهزة واملعدات الإلكرتونية.	

• ت�سميم اأجهزة التحّكم وحتديد الأ�ساليب الالزمة يف عمليات فح�س الأجهزة وقيا�سها.	

• فح�س اإمكانية ا�ستخدام مواد معدنية اأو غري معدنية جديدة لها خوا�س التو�سيل يف النظم الكهربائية.	

• تقييم اأعمال ال�سيانة وو�سع التو�سيات حولها.	

• العمل على رفع كفاءة الأجهزة الإلكرتونية من خالل اإدخال التح�سينات والتعديالت ال�سرورية عليها.	

• حتديد جداول الكميات واملوا�سفات الفنية لالأجهزة الإلكرتونية.	

• اإعداد خطط لرتكيب وت�سغيل الأجهزة الإلكرتونية.	

• اإعداد برامج ل�سيانة الأجهزة الإلكرتونية.	

اأماكن العمل:

• املختربات والوحدات ال�سناعية	

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي اأو اخلا�س	

• �سركات ت�سميم الدوائر الإلكرتونية	

• �سركات الت�سالت	

• امل�سانع	



23 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة الإلكرتونيات

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارات الت�سميم وا�ستخدام التقنيات احلديثة	

• مهارات الت�سال و العمل �سمن فريق	

• الإبداع والبتكار	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• القدرة على حتليل امل�سكالت الإلكرتونية	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي24

)Computer Software Engineer( مهندس برامج الحاسب اآللي

الو�صف العام:

يقوم بت�سميم برامج احلا�سب الآيل وبناء ال�سبكات الداخلية للحوا�سيب والإ�سراف على عمليات تركيب و�سيانة برامج 

احلا�سب الآيل.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• الإ�سراف على عمليات تركيب برامج احلا�سب الآيل.	

• اإجراء البحوث والدرا�سات لربامج واأجهزة احلا�سب الآيل والتي ت�ستخدم يف خمتلف املجالت.	

• ت�سميم برامج جديدة للحا�سب الآيل بهدف توفري الوقت والتكلفة والتاأّكد من فاعليتها بالتعاون مع مهند�س اأجهزة احلا�سب 	

الآيل.

• املنتقلة 	 املعلومات  و�سالمة  اأمن  العتبار  بعني  الأخذ  للقيام مبهام معينة مع  للحوا�سيب  الداخلية  ال�سبكات  وبناء  ت�سميم 

بينها.

• حتديد مدى التداخل بني اأجزاء اجلهاز والربامج واأ�ساليب الت�سغيل واحتياجات تنفيذ تلك النظم.	

• تقدمي ال�ست�سارات الفنّية للزبائن وامل�سرتكني يف جمال اإعادة �سياغة برامج احلا�سب الآيل عند احلاجة.	

اأماكن العمل:

• خمتربات احلا�سب الآيل	

• املكاتب اأو اأق�سام احلا�سب الآيل يف القطاع احلكومي اأو اخلا�س	

• �سركات احلا�سوب	

• امل�سانع	



25 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة احلا�سب الآيل

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارات الت�سميم وا�ستخدام التقنيات احلديثة	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• الإبداع والبتكار	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• القدرة على اكت�ساف الأخطاء واإ�سالحها	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي26

)Electrical Engineer( مهندس كهربائي

الو�صف العام:

يقوم بالإ�سراف على توريد وتركيب وفح�س املعدات الكهربائية ذات اجلهود املختلفة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• اإعداد الت�ساميم واملخططات للم�ساريع الكهربائية.	

• اإعداد ت�ساميم �سبكات التوزيع والإنارة الداخلية للمباين وغرف املراقبة وحمطات التوليد.	

• حتديد اأجهزة احلماية الكهربائية املالئمة ملحطات التوليد وحتديد اأنظمة عمل املولدات الكهربائية.	

• اإعداد برامج ت�سغيل املعدات الكهربائية يف امل�ساريع ال�سناعية.	

• متابعة تطوير اأنظمة ومعايري اجلودة يف جمال الهند�سة الكهربائية .	

• الإ�سراف على عمليات الرتكيب وال�سيانة والإ�سالحات لالأجهزة واملعدات الكهربائية يف موقع العمل.	

• حتديد كميات مواد العمل وموا�سفاتها الفنية يف امل�ساريع الكهربائية من )املحولت واملحركات والقواطع والكابالت(.	

اأماكن العمل:

• الوحدات التي تعمل يف جمال هند�سة الطاقة يف القطاعني احلكومي اأواخلا�س	

• امل�سانع	

• املكاتب	

• امل�ست�سفيات	

• املطارات	

• حمطات اإنتاج الطاقة	



27 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• الوعي بق�سايا العمل	

• القدرة على التخيل	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على حتليل املعلومات	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• التعلم الذاتي	

• املهارات احل�سابية	

• مواكبة امل�ستجدات يف املجالت الهند�سية	

• ال�ستعداد للعمل يف اأي وقت	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي28

)Power Engineer( مهندس طاقة

الو�صف العام:

يهتم بالأنظمة الكهربائية ومعاجلة امل�سكالت املتعلقة بالتحّكم يف املحركات واملولدات الكهربائية بالإ�سافة اإىل �سمان و�سول 

الكهرباء اإىل امل�ستهلكني بكفاءة عالية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• ت�سغيل التوربينات واملوّلدات واملحركات واملعّدات امل�ساعدة يف توليد الكهرباء والتحّكم بها.	

• �سبط عمل املحولت الكهربائية لتنظيم اإمدادات الطاقة من حمطات التوليد الرئي�سية للمحطات الفرعية.	

• �سبط عمليات التحّكم يف املياه وخطوط التغذية الكهربائية واأجهزة الت�سغيل.	

• متابعة اأجهزة التحّكم والعمل على تنظيم ت�سغيل معّدات توليد الطاقة.	

• متابعة اأجهزة القيا�س لتحديد تاأثري حمولة املولدات على املعدات املرتبطة بها من املو�سالت الكهربائية وغريها.	

• التاأكد من حماية و�سالمة العاملني يف موقع العمل.	

• مالحظة العوائق التي متنع املعدات من القيام بوظائفها والعمل على حلها.	

اأماكن العمل:

• املختربات والوحدات ال�سناعية	

• الوحدات العاملة يف جمال هند�سة الطاقة يف القطاع احلكومي اأو اخلا�س	

• حمطات توليد الطاقة	

• �سركات توزيع الكهرباء	

• امل�سانع	



29 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة الطاقة

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• الوعي بق�سايا العمل	

• القدرة على التخيل	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على حتليل املعلومات	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• التعلم الذاتي	

• املهارات احل�سابية	

• مواكبة امل�ستجدات يف املجالت الهند�سية	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي30

)Industrial Engineer( مهندس صناعي

الو�صف العام:

يقوم باإعداد برامج وموا�سفات ومعايري الإنتاج وجمع البيانات واملعلومات املتعلقة بها وكلفة الت�سنيع من خالل تطوير الأفكار 

واتباع الطرق الأ�سهل والأقل كلفة والأف�سل يف الآداء.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• ت�سميم وتطوير النظم ال�سناعية يف الإنتاج واخلدمات امل�ساحبة لها.	

• ت�سميم طرق الت�سنيع املختلفة والعمل على ا�ستحداث طرق جديدة.	

• تنفيذ ومتابعة اأنظمة ال�سالمة ال�سناعية.	

• ت�سميم اأنظمة التخزين املنا�سبة.	

• حتديد كميات املواد اخلام لعمليات الإنتاج ومراقبة اجلودة والتكاليف.	

• ت�سميم نظم ال�سيانة الوقائية املنا�سبة.	

• ا�ستخدام التقنيات لتحقيق اأق�سى قدرة من عمليات الت�سنيع وتوزيع ال�سلع بفعالية.	

• درا�سة التاأثريات البيئية على اإنتاجية العام.	

اأماكن العمل:

• امل�سانع	

• �سركات الت�سنيع	

• �سركات الإنتاج	

• الفنادق	

• املطارات	



31 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• الوعي بق�سايا العمل	

• القدرة على التخيل	

• مهارات الت�سال	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على حتليل املعلومات	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• املهارات احل�سابية	

• مواكبة امل�ستجدات يف جمالت الت�سنيع	

• مهارات ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف جمال الت�سنيع	

• القدرة على التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• التعلم الذاتي	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي32

)Mechanical Engineer( مهندس ميكانيكي

الو�صف العام:

ت�سميم وتركيب وت�سغيل املحركات والآلت وعمليات الت�سنيع ودرا�سة الطاقة بكافة �سورها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• متابعة عمليات الت�سنيع والرتكيب وال�سيانة ل�سمان تطابقها مع الت�سميم الهند�سي واملوا�سفات املطلوبة.	

• اإجراء الختبارات الالزمة لالأجهزة واملعدات ل�سمان مدى كفاءتها.	

• اإعداد ت�ساميم �سبكات التوزيع لأنظمة التدفئة والتربيد.	

• جتميع وتركيب التجهيزات امليكانيكية للم�ساريع ال�سناعية.	

• القيام بعمليات الرتكيب يف املواقع واقرتاح تعديل اأو تبديل بع�س املعدات للح�سول على اأف�سل اأداء.	

• حتديد اأنظمة التحكم و�سيانة املعدات يف امل�ساريع الهند�سية.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• ور�س ت�سليح ال�سيارات	

• ور�س املعدات والآلت	

• �سركات الإنتاج	

• امل�سانع	

• حمطات و�سركات توليد الكهرباء	



33 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• املعرفة بربامج احلا�سب الآيل املخت�سة بالهند�سة امليكانيكية	

• حتليل امل�سكالت الهند�سية امليكانيكية واقرتاح احللول لها	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على حتليل املخاطر	

• مهارات احلا�سوب	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• التعلم الذاتي	

• مهارة الت�سميم وتف�سري الر�سومات الهند�سية	

• الدقة وقوة املالحظة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي34

)Chemical Engineer( مهندس كيميائي

الو�صف العام:

يقوم بدرا�سة وت�سميم اأجهزة ومعدات الت�سنيع الكيميائي و�سيانتها

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• ت�سميم وتطوير اأجهزة ومعدات الت�سنيع الكيميائية من: املفاعالت والأفران واملبخرات واملبلورات.	

• متابعة عمليات الت�سنيع الكيميائي ومتابعة الظروف الت�سغيلية يف وحدات الإنتاج.	

• التحاليل 	 نتائج  ودرا�سة  املواد وموا�سفاتها  ال�سناعية وحتديد كميات  والوحدات  واملعدات  الأجهزة  ت�سغيل  الإ�سراف على 

املخربية ومتابعة تنفيذ الإجراءات العالجية الالزمة.

• تطوير اأ�ساليب العمل وزيادة كفاءة الأجهزة وتقليل كلفة الإنتاج ومتابعة التطورات العلمية والتقنية احلديثة.	

• والآلت 	 والكهربائية  امليكانيكية  ال�سيانة  اأق�سام  مع  والتن�سيق  الكيميائية  الت�سنيع  ومعدات  اأجهزة  �سيانة  اأعمال  متابعة 

الدقيقة.

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• امل�سانع الكيميائية	

• املختربات الكيميائية	

• �سركات النفط/ البرتوكيميائية	

• م�سانع اإنتاج الأغذية والأدوية	



35 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• الوعي بالق�سايا املتعلقة بالبيئة	

• القدرة على ت�سميم واإجراء التجارب	

• القدرة على حتليل وتف�سري البيانات	

• القدرة على ا�ستخدام التقنيات والأدوات الهند�سية احلديثة	

• القدرة على حتديد امل�سكالت الكيميائية وحلها	

• القدرة على حتليل املخاطر	

• املالحظة الدقيقة	

• طرح البدائل	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على التحليل	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي36

)Mechatronics Engineer( مهندس ميكاترونكس

الو�صف العام:

يخت�س بت�ساميم احلا�سب الآيل الذي يدير الأنظمة امليكانيكية والإلكرتونية واإعداد برامج ال�سيانة الوقائية والعالجية ومتابعة 

اإجراءات تنفيذها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• ت�سميم وتطوير و�سيانة واإدارة اأنظمة الت�سغيل الآيل يف ال�سناعة.	

• الإ�سراف على عمليات الرتكيب وال�سيانة والإ�سالحات لالأجهزة ومعدات امليكاترونيك يف موقع العمل.	

• تطبيق العمليات امليكاترونيكية والإلكرتونية واأجهزة احلا�سب الآيل.	

• حتديد اأ�ساليب وخطوات ت�سغيل املعّدات واأدوات التحكم.	

• تطبيق نظم املراقبة الإلكرتونية املتقدمة والتي عادة ما تكون عن طريق احلا�سب الآيل.	

• ت�سنيف الأجهزة امليكاترونية/ الكهروميكانيكية واأجزائها ومدى مطابقتها ملعايري اجلودة.	

• اإذا مار�سها 	 اآلية لنقل املواد و ال�سلع تامة ال�سنع ومكوناتها يف امل�سانع يف مهام قد ت�سكل نوعا من خطورة  تطبيق حلول 

الن�سان من )عمليات التنقيب والتعدين والعمليات ال�سناعية اخلطرة(.

• قيا�س مدى �سمان تطابق الأجهزة امليكاترونية/ الكهروميكانيكية مع املوا�سفات الفنية ح�سب حاجة امل�ستهلك.	

اأماكن العمل:

• �سركات خدمات النفط	

• امل�سانع املختلفة وال�سركات اخلا�سة )�سناعة واإنتاج(	

• حمطات التحلية واإنتاج الكهرباء	

• الور�س والوحدات ال�سناعية يف بع�س الدوائر احلكومية	

• �سركات �سناعة الإن�سان الآيل )الروبورت(	



37 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكاترونية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• حتليل امل�سكالت الهند�سية امليكانيكية واقرتاح احللول	

• القدرة على حتليل املخاطر	

• مهارات الت�سال	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• التعلم الذاتي	

• مهارة الت�سميم وتف�سري الر�سومات الهند�سية	

• الدقة وقوة املالحظة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي38

)Petroleum Engineer( مهندس نفط

الو�صف العام:

يقوم بتحديد املكامن النفطية والغازية واإعداد اخلطة التنفيذية ل�ستخراجها ومتابعة تنفيذها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• اختيار الأنابيب والأدوات ح�سب خمتلف ال�ستخدامات يف حقول النفط.	

• ت�سميم اأنظمة مل�ساعدة اأبار النفط على التدفق وحل امل�سكالت املتعلقة بذلك.	

• التحكم يف فروع الآبار يف العمق واإدارتها.	

• توزيع العمل والأن�سطة بني العاملني ح�سب التخ�س�سات املختلفة.	

• و�سع التقديرات واملوا�سفات خلطوط الأنابيب و�سيانتها.	

• اإعداد التقارير والقيام بالفحو�سات والدرا�سات �سعيًا لتقييم فعالية اأداء احلقول النفطية وحت�سينها.	

• حل امل�سكالت التي تتعلق بال�سالمة البيئية يف موقع العمل.	

• تقدمي ال�ست�سارات الفنية للم�سكالت الهند�سية التي تعوق العمل يف اآبار النفط.	

اأماكن العمل:

• �سركات ا�ستخراج النفط والغاز احلكومية واخلا�سة )حقول نفط(	

• �سركات ت�سنيع املواد البرتوكيماوية احلكومية واخلا�سة	



39 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة النفط والغاز

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• العمل �سمن فريق متنوع اجلن�سيات	

• الإح�سا�س بامل�سكالت وطرح البدائل	

• القدرة على التحمل )العمل يف الظروف ال�سعبة(	

• حتليل املخاطر	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• املالحظة الدقيقة	

• القدرة على التكيف	

• املعرفة بعالمات اخلطر	

• القدرة على التعامل مع درجات احلرارة املختلفة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي40

)Well - Drilling Engineer( مهندس حفر اآلبار

الو�صف العام:

يدر�س ويحلل وي�سع خطط اآبار النفط ويتابع تطويرها وي�سرف على اأعمال احلفر ويتفقد اإكمال تبطني الآبار ويحل امل�سكالت 

الفنية املتعلقة بها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• درا�سة الرتكيب اجليولوجي لطبقات الأر�س يف موقع احلفر من اخلرائط اجليولوجية.	

• حتديد عمق احلفر املتوقع ونوع وخ�سائ�س روؤو�س احلفر وي�سرف على تركيب احلفارة يف موقع احلفر.	

• جتهيز تقارير بيانات عمليات احلفر وو�سع برامج لها.	

• ت�سميم واختيار الأدوات املنا�سبة للحفر.	

• التن�سيق والإ�سراف على عمل فريق احلفر.	

• و�سع احللول املنا�سبة للم�سكالت التي تطراأ اأثناء عملية احلفر.	

• جتميع املعلومات املتعلقة بعمليات احلفر ال�سرورية وحتليلها.	

• العمل مع فريق من املخت�سني يف جمالت متعددة لتقييم فائدة البئر من الناحية التجارية ومراقبة تطور العمل اأثناء احلفر.	

• مراقبة اإجراءات الأمن وال�سالمة والتاأكد من �سيانة الآبار.	

• تطوير اأ�ساليب العمل با�ستخدام التقنيات احلديثة.	

• اإعداد خطط وخرائط احلفر اجليولوجية بالتن�سيق مع املهند�س اجليولوجي ومهند�س النفط.	

اأماكن العمل:

• حقول الآبار	

• �سركات ا�ستخراج النفط والغاز احلكومية واخلا�سة	

• �سركات ت�سنيع املواد البرتولية والبرتوكيماوية	



41 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين/ مكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة النفط والغاز

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• العمل �سمن فريق متنوع اجلن�سيات	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• حتليل املخاطر	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• املالحظة الدقيقة	

• طرح البدائل	

• املعرفة بعالمات اخلطر	

• القدرة على التعامل مع درجات احلرارة املختلفة	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل والتقنيات احلديثة	



دليل مهنتي42

)Health and Occupational Safety Engineer( مهندس سالمة وصحة مهنية

الو�صف العام:

يقوم بتاأمني م�ستلزمات ال�سالمة وال�سحة املهنية وحتديد الأخطار املهنية وتفاديها والتحقيق يف احلوادث والإ�سابات.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• اإعداد موا�سفات م�ستلزمات ال�سالمة وال�سحة املهنية من: اأجهزة قيا�س بيئة العمل ومعدات الوقاية ال�سخ�سية واأجهزة 	

الإطفاء واأجهزة واأنظمة الإنذار.

• درا�سة العمليات الإنتاجية واخلدمية يف املن�ساأة ودرا�سة املعايري املعتمدة يف جمال ال�سالمة وال�سحة املهنية.	

• حت�سري وجتهيز وحتديد الأخطار املهنية يف بيئة العمل باتباع الأ�ساليب والطرق املختلفة من: القيا�س والزيارات امليدانية.	

• درا�سة اإ�سابات العمل ال�سابقة و�سكاوى العاملني ومقارنة نتائج حتديد الأخطار باملعايري املعتمدة.	

• اقرتاح الو�سائل والأ�ساليب لتفادي الأخطار.	

• حت�سري وجتهيز م�ستلزمات التحقيق يف احلوادث والإ�سابات )النماذج واآلت الت�سوير( واإجراء عملية التحقيق بالطرق 	

والأ�ساليب املختلفة وتوثيق نتائج التحقيق.

• اإعداد تعليمات واإجراءات ال�سالمة وال�سحة املهنية.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة	

• املواقع النفطية	

• املختربات 	

• امل�سانع	

• جمال املقاولت والإن�ساءات	



43 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة ال�سالمة وال�سحة املهنية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على حتمل املخاطر	

• القدرة على حتفيز الآخرين على اتباع اإجراءات ال�سالمة	

• مهارة الت�سال و التوا�سل	

• القدرة على اتخاذ القرار	

• العمل �سمن فريق متنوع اجلن�سيات	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• حتليل املخاطر	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على طرح البدائل	

• القدرة على ا�ستخدام برامج احلا�سوب والتقنيات احلديثة	

• القدرة على التعامل مع درجات احلرارة املختلفة	



دليل مهنتي44

)Environmental Engineer( مهندس بيئة

الو�صف العام:

يقرتح  كما  املختلفة  باأنواعها  واحليوانات  واملنتزهات  واملحميات  الأرا�سي  من  الطبيعية  البيئية  املوارد  ور�سد  بدرا�سة  يقوم 

الإجراءات و املعايري اخلا�سة بحمايتها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• درا�سة وحتليل املوا�سفات الدولية والإقليمية املتعلقة باملوارد البيئية الطبيعية واقرتاح ا�سرتاتيجية منا�سبة للمحافظة عليها.	

• اإعداد املوا�سفات الوطنية اخلا�سة باملوارد البيئية الطبيعية ومتابعة اإجراءات اعتمادها.	

• اإعداد موا�سفات الأدوات كاأجهزة قيا�س تلوث رطوبة الرتبة واأجهزة قيا�س تلوث مياه البحار املتعلقة بر�سد املوارد البيئية 	

الطبيعية.

• اإعداد خطط الدرا�سات املتعلقة باملوارد البيئية الطبيعية كدرا�سة هجرة الأحياء املائية ودرا�سة انقرا�س احليوانات ودرا�سة 	

اأ�سباب الت�سحر وحتليل نتائجها واقرتاح احللول املنا�سبة.

• اإعداد التقارير الفنية وتطوير اأ�ساليب العمل با�ستخدام التقنيات احلديثة.	

اأماكن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة	

• امل�سانع	

• املكاتب ال�ست�سارية	

• املوؤ�س�سات ال�سناعية	

• حمطات معاجلة املياه	

• املختربات	



45 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة البيئة

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• الوعي بالق�سايا املتعلقة بالبيئة	

• القدرة على معاجلة امل�سكالت البيئية	

• القدرة على التجديد يف العمل	

• مهارة الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على حتمل امل�سوؤولية	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الدقة وقوة املالحظة	

• ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف العمل	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• التعلم الذاتي	



دليل مهنتي46

)Agricultural Engineer( مهندس زراعي

الو�صف العام:

يقوم بتطوير وا�ستحداث اأ�ساليب جديدة يف الزراعة وتربية احليوانات ودرا�سة البذور وتطوير الأ�سمدة واملبيدات احل�سرية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• امل�ساركة يف تخطيط وتنفيذ وتقييم التجارب والختبارات امليدانية الزراعية.	

• تطوير واختبار اأ�ساليب الزراعة )خلطات الأ�سمدة ال�سناعية ومواد حماية النباتات( وحتليل وت�سجيل النتائج.	

• ابتكار اأ�ساليب جديدة يف الزراعة وتربية احليوانات.	

• اتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية النباتات من الأمرا�س واحل�سرات ال�سارة.	

• تنظيم وتن�سيق اأعمال جمع املح�سول واأعمال التخزين )من ا�ستئجار احلا�سدات وتنظيم العمال للقيام بجمع املح�سول(.	

• اختبار املبيدات احل�سرية ودرا�سة الآثار اجلانبية ل�ستخدامها.	

• متابعة مدى جودة الرتبة الزراعية وكمياتها واقرتاح اأف�سل الطرق الزراعية.	

• متابعة امل�ستجدات يف جمال الأمرا�س الزراعية و البحث عن الطرق العالجية املنا�سبة.	

اأماكن العمل:

• اأق�سام الت�سجري باملوؤ�س�سات احلكومية	

• املزارع اأو امل�ساتل	

• احلدائق واملتنزهات	

• املختربات الزراعية	



47 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الزراعية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• الوعي بالق�سايا املتعلقة بالبيئة والزراعة	

• القدرة على معاجلة امل�سكالت البيئية	

• القدرة على التجديد يف العمل	

• مهارة الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على حتمل امل�سوؤولية	

• التعلم الذاتي	

• القدرة على حتمل ظروف العمل ال�سعبة	

• الدقة وقوة املالحظة	

• ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف العمل	

• القدرة على حتليل وتقييم الأعمال	

• القدرة على اإدارة امل�ساريع	

• القدرة على التعامل مع درجات احلرارة املختلفة	

•  مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	



دليل مهنتي48

)Aviation Engineer( مهندس طيران

الو�صف العام:

يتاأكد من �سالحية الطائرات للطريان باأمان طبقا للمعايري الدولية عن طريق اختبار املعدات والأجهزة املعدة لذلك والتاأكد من 

عملها ب�سورة جيدة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• القيام بالفحو�سات الالزمة للطائرة طبقا لل�سركة امل�سنعة للتاأكد من �سالحية الطائرة للطريان باأمان.	

• اكت�ساف وتقييم الأعطال وكيفية اإ�سالحها وتقدير الوقت الالزم لعملية الإ�سالح.	

• اإبالغ الفني بطريقة اإ�سالح العيوب ومتابعته ليتاأكد من اأن العمل قد مت اإجنازه بدقة طبقًا ملعايري الأمان العاملية.	

• �سبط ومراقبة اأجهزة ومعدات القيادة وعداداتها )ح�سب نوع الطائرة(.	

• فح�س وحدة توليد الطاقة للطائرة قبل الطريان وبعد، واملعدات امليكانيكية امللحقة بج�سم الطائرة.	

• مراقبة عداد خزان الوقود وا�ستهالك الوقود واأداء املحركات وتنظيم �سرعة املحرك وفق تعليمات قائد الطائرة.	

• اإجراء التعديالت والإ�سالحات الب�سيطة وت�سغيل معدات الطوارئ عند ال�سرورة.	

اأماكن العمل:

• املطارات	

• وزارة الدفاع )القوات امل�سلحة(	

• ال�سركات العاملة يف جمال الطريان	



49 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة البكالوريو�س يف هند�سة الطريان

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• املعرفة بالنظريات والقواعد املتعلقة بهند�سة الطائرات	

• املعرفة ببناء ج�سم الطائرة واأنظمة )عمل املحرك(	

• املعرفة بقوانني وت�سريعات الطريان	

• القدرة على تطبيق املعارف العلمية والهند�سية	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على العمل �سمن فريق متعدد التخ�س�سات	

• القدرة على حتديد وحل امل�سكالت الهند�سية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة 	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الثقة بالنف�س	



دليل مهنتي50



51 دليل مهنتي



5253 دليل مهنتيدليل مهنتي

)Decoration Technician( فني ديكور داخلي

الو�صف العام:

ينفذ عمليات الديكور والزخرفة يف املعار�س واملباين والواجهات و�سالت العر�س وامل�سارح، وي�سرف على هذه الأعمال ويقوم بالأعمال 

الأخرى ذات العالقة بهذا املجال.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• ومتابعة 	 ر�سم منا�سبة  الر�سم على احلا�سوب مبقايي�س  برامج  با�ستخدام  اأو  يدوًيا  الداخلية  الت�سميم  اإعداد خمططات م�ساريع 

اعتمادها من املهند�س امل�سوؤول.

• للت�سديق 	 امل�سوؤولني  اإىل  ورفعها  الأخرى  وال�سمات  الألوان  ونهج  الفنية  الأ�سكال  مت�سمنة  املنا�سبة  والنماذج  الر�سومات  اإعداد 

والعتماد.

• ت�سميم القطع ومثبتات ومل�سقات اجلدران وتلوينها وجتهيز ر�سومات العمل.	

• الإ�سراف على جتميع اأجزاء مل�سقات الدعاية والعر�س وتركيب قطعها.	

• تركيب ال�ستائر وال�سجاد ول�سق ورق اجلدران والأر�سيات.	

• حتديد اأبعاد عنا�سر الزخرفة والديكور وتقدير الكميات الداخلة يف تكوينها.	

• تقدير كميات مواد العمل الأولية للم�سروع وتقدير كلفة العمل.	

• مطابقة الكميات واملوا�سفات املحددة عند ال�ستالم.	

• متابعة تنفيذ اأعمال الت�سميم الداخلية ومطابقة الأعمال املنجزة مع املوا�سفات املحددة.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• مكاتب هند�سة الديكور	

• اأق�سام التخطيط يف موؤ�س�سات البناء	

• متاجر الأثاث الكبرية	

• اأق�سام الت�سميم والتخطيط يف امل�سانع	

• امل�سروعات اخلا�سة	



5253 دليل مهنتيدليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف الهند�سة املعمارية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• املعرفة باخلامات والأدوات امل�ستخدمة يف اأعمال الديكور	

• القدرة على تطبيق وتنفيذ املخططات والت�ساميم على الطبيعة	

• القدرة على ت�سور املج�سمات	

• القدرة على التخطيط والتنظيم والتن�سيق	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على حل امل�سكالت	

• القدرة على اتخاذ القرار	

• معرفة نظرية الألوان والر�سم والت�سميم	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• القدرة على البتكار	

• الدقة وقوة املالحظة	



5455 دليل مهنتيدليل مهنتي

)Maintenance Technician/ AC`s & Refrigeration( فني صيانة/ تكييف وتبريد

الو�صف العام:

ت�سغيل ومراقبة و�سيانة اأجهزة التكييف والتربيد وتق�سي اأعطالها واإ�سالحها والتاأكد من ح�سن ت�سغيلها.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• فح�س الآلت واملعدات والأجهزة املختلفة و�سيانتها دوريا.	

• متابعة تعليمات الت�سغيل وال�سيانة الواردة يف كتيبات ال�سركات امل�سنعة لالأجهزة والتي ت�سمل تعليمات ال�سالمة.	

• القيام باتباع املوا�سفات الفنية واأية تعليمات اأخرى ت�سدر من املخت�سني وامل�سوؤولني فيما يخت�س برتكيب وت�سغيل و�سيانة 	

اأجهزة التربيد والتكييف اأو ما يوؤثر عليها.

• التاأكد من مدى ان�سباط درجات احلرارة يف خمتلف املرافق بعد ت�سغيل اأجهزة التربيد.	

• اإعداد التقارير الفنية لأجهزة التربيد والتكييف وحتديد مدى حاجتها لل�سيانة.	

• التن�سيق مع وحدات ال�سيانة الأخرى لالأعمال امل�سرتكة.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• امل�سانع	

• املكاتب	

• امل�ست�سفيات	

• حمطات الوقود اأو املياه اأو املولدات	



5455 دليل مهنتيدليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف الهند�سة الكهربائية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• مهارة فك اأجزاء الآلت والأجهزة واإ�سالحها	

• املعرفة باأجزاء الآلت والأجهزة وخ�سائ�س كل قطعة منها	

• الوعي بق�سايا العمل	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على حتليل املعلومات	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة	

• التعلم الذاتي	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل	

• مواكبة امل�ستجدات يف املجالت الهند�سية	



5657 دليل مهنتيدليل مهنتي دليل مهنتي56

)Electrical Technician( فني كهربائي

الو�صف العام:

يقوم مبراقبة وت�سغيل و�سيانة جميع اأعمال الكهرباء وتق�سي الأعطال فيها واإ�سالحها والتاأكد من ح�سن ت�سغيلها.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• الك�سف عن الأعطال الطارئة يف �سبكة الكهرباء داخل املباين واملن�ساآت.	

• جتهيز الأدوات الالزمة واملعدات امل�ستخدمة يف الك�سف واإ�سالح الأعطال الطارئة يف جميع اأعمال الكهرباء.	

• مراقبة واإ�سالح و�سيانة لوحات توزيع الكهرباء.	

• التعاون يف اإعداد وتنفيذ خطوط كهرباء جديدة بالتعاون مع املهند�س الكهربائي.	

• اإ�سالح و�سيانة وتغيري الأدوات الكهربائية التالفة يف املباين وامل�ساكن واملن�ساآت.	

• التاأكد من مدى مطابقة القطع والأجزاء امل�ستخدمة يف الأجهزة الكهربائية للموا�سفات وال�سرتاطات املو�سوعة.	

• امل�ساركة يف اأعمال ال�سيانة الدورية بالت�سال بال�سركات املخت�سة بذلك.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• امل�سانع	

• املكاتب	

• امل�ست�سفيات	

• حمطات الوقود اأو املياه اأو املولدات	



5657 57دليل مهنتيدليل مهنتي دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف الهند�سة الكهربائية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• املعرفة باملبادئ والأ�س�س واملفاهيم املتعلقة بالهند�سة الكهربائية	

• املعرفة بالطرق والأ�ساليب امل�ستخدمة يف تركيب و�سيانة وت�سغيل الأجهزة 	

واملعدات الكهربائية

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على حتليل املعلومات	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• التعلم الذاتي	

• مواكبة امل�ستجدات يف املجالت الهند�سية	



دليل مهنتي58

)Geographical Survey Technician( فني مسح جغرافي

الو�صف العام:

يجمع ويخزن البيانات اجلغرافية ميدانيًا ومي�سحها بالطرق امل�ساحية املختلفة.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• امل�ساركة يف اإعداد قاعدة بيانات جغرافية مبنية على اأ�س�س ومتطلبات بيئة العمل.	

• 	.)GPS( ا�ستخدام نظام الإحداثيات لتحديد املواقع با�ستخدام نظام حتديد املواقع العاملي

• امل�ساركة يف اإنتاج اخلرائط الرقمية بو�سع معايري ومقايي�س متفق عليها يف بيئة العمل.	

• ا�ستخدام برجميات الأتوكاد وحتليل ودرا�سة ال�سور اجلوية.	

• مقارنة البيانات من امل�سادر املختلفة بهدف التمكن من الو�سول اإىل منوذج دقيق للبيانات.	

• اإ�سالح الأعطال الفنية يف برجميات امل�سح اجلغرايف والنظم يف املعلومات اجلغرافية.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاعني احلكومي واخلا�س	

• املكاتب ال�ست�سارية	

• املوؤ�س�سات العقارية	

• املطارات	

• امل�ست�سفيات	

• امل�سروعات التجارية وال�سكانية وال�سناعية	



59 دليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف الهند�سة املعمارية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على ت�سور املج�سمات	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على التحليل	

• املعرفة باأ�ساليب امل�سح الأر�سي وعلم ر�سم اخلرائط	

• مهارة ا�ستخدام اأجهزة واأدوات امل�سح	

• مهارة يف ا�ستخدام الربجميات اخلا�سة بامل�سح	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• التعلم الذاتي	



6061 دليل مهنتيدليل مهنتي

)Telecommunication Technician( فني اتصاالت

الو�صف العام:

يراقب ويتابع تركيب وت�سغيل و�سيانة خمتلف اأجهزة الت�سالت واملقا�سم الإلكرتونية املركزية والفرعية.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• الإ�سراف على اأعمال متديد وتو�سيل �سبكة الت�سالت ال�سلكية وتركيب خطوط امل�سرتكني ومتابعة اإجراءات �سيانتها.	

• ت�سغيل و�سيانة املقا�سم والأقمار ال�سناعية وامليكرويف والكوابل املحورية والهواتف والتقاط الإ�سارات الال�سلكية والت�سالت 	

ذات الرتددات املختلفة.

• حفظ وحتديث كافة بيانات �سبكة واأجهزة الت�سالت واأجهزة الهواتف الرقمية والتماثلية وبيانات توزيعها وفرتات ال�سمان 	

وال�سركات املوردة ومتابعة عمليات �سرائها.

• امل�ساركة يف اإعداد برامج ال�سيانة اأو الإ�سالح ومراقبة ومتابعة اإجراءات تنفيذها.	

• درا�سة امل�سكالت الفنية التي تطرحها الأجهزة واأنظمة الت�سالت، وت�سخي�س اأعطالها وحتديد اأ�سبابها با�ستخدام اأجهزة 	

الفح�س والقيا�س.

• تقدمي الدعم الفني مل�ستخدمي �سبكة ات�سالت الهاتف الثابت والال�سلكي.	

• اتخاذ اإجراءات ال�سيانة والإ�سالح وفح�س و�سبط ومعايرة الأجهزة بعد اإجراءات ال�سيانة.	

• تقدمي الراأي الفني حول جدوى توفري اأو ا�ستبدال اأو ترقية �سبكة واأجهزة الت�سالت وملحقاتها.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• املطارات	

• املوانئ	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون	



6061 دليل مهنتيدليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف هند�سة الت�سالت

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على ت�سغيل اأجهزة الت�سالت و�سيانتها	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• مهارات التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارات الت�سميم وا�ستخدام التقنيات احلديثة يف الت�سالت	

• مهارات الت�سال والعمل �سمن فريق	

• الإبداع والبتكار	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	



6263 دليل مهنتيدليل مهنتي

)Mechnical Technician( فني ميكانيكي

الو�صف العام:

يقوم بالفح�س والك�سف عن الأعطال اخلا�سة باملركبات والآلت وحتديد اأ�سباب الأعطال واإ�سالحها وت�سغيلها.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• جمع وتركيب وت�سغيل الآلت واملن�ساآت واملعدات.	

• تركيب اأجزاء الآلت و�سبط الوظائف فيها.	

• جمع وتفتي�س الأجزاء الإلكرتونية )مثال اأجهزة التحكم(.	

• البحث عن الأ�سرار و�سوء الأداء واخللل يف الآلت واملن�ساآت وحتديدها واإ�سالحها.	

• القيام بال�سيانة الدورية والت�سغيل الختباري لالآلت ومن�ساآت الإنتاج.	

• ت�سليم اأمر العمل واملعدات الالزمة لالإ�سالح قبل بدء العمل.	

• حتديد وطلب قطع الغيار الالزمة لإ�سالح الأعطال املحددة �سابقًا.	

• فح�س واإجراء ال�سيانة الوقائية من تغيري الزيوت وال�سحوم الالزمة لت�سغيل الآلت.	

• امل�ساركة يف اإعداد وتنفيذ برامج ال�سيانة ال�سنوية.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• م�سايف النفط	

• حمطات اإنتاج الكهرباء	

• �سركات ا�ستخراج النفط	

• ور�س الت�سنيع وال�سيانة والإ�سالح وغريها	



6263 دليل مهنتيدليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف الهند�سة امليكانيكية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• املعرفة بربامج احلا�سب الآيل املخت�سة بالهند�سة امليكانيكية	

• حتليل م�سكالت الهند�سة امليكانيكية واقرتاح احللول املنا�سبة	

• القدرة على حتليل املخاطر	

• مهارات الت�سال	

• القدرة على اإجناز العمل	

• التعلم الذاتي	

• مهارة الت�سميم وتف�سري الر�سومات الهند�سية	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل	



6465 دليل مهنتيدليل مهنتي

)Surveyor( مساح

الو�صف العام:

يقوم مب�سح املوقع الطبوغرايف )متثيل دقيق ل�سطح الأر�س( مل�سار الطرق والأرا�سي ومن ثم يقوم بنقل نتائج امل�سح واملعامل اإىل 

اخلرائط واملخططات لأغرا�س الدرا�سة و الت�سميم.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• تثبيت ور�سد النقاط امل�ساحية الالزمة للرفع امل�ساحي والأعمال املتعلقة به.	

• اإجراء عمليات ح�ساب اإحداثيات النقاط امل�ساحية ونتائجها.	

• تنفيذ اأعمال الرفع امل�ساحي الالزمة لإن�ساء خارطة تف�سيلية يتم بناًء عليها ت�سميم الطريقة املراد اإن�ساوؤها.	

• 	.)CAD( ا�ستعمال الربجميات اخلا�سة لر�سم اخلرائط من الت�سميم مب�ساعدة احلا�سوب

• مقارنة البيانات احلقلية مع اخلرائط وال�سور من اجلو ومن الأقمار ال�سناعية.	

• اإجراء اأعمال تثبيت حمور الطريقة بالإحداثيات الت�سميمية ورفع قطاعات طولية وعر�سية تبني منا�سيب الطريقة.	

• اإدخال وتخزين البيانات واملعلومات امل�ساحية باحلا�سب الآيل واإعداد تقارير امل�سروع.	

• حفظ الأدوات واملعدات واملوا�سفات الفنية والأجهزة امل�ساحية.	

اأماكن العمل:

• الدوائر الهند�سية يف القطاع احلكومي واخلا�س	

• قطاع الإن�ساءات	

• املكاتب ال�ست�سارية	

• املوؤ�س�سات العقارية	



6465 دليل مهنتيدليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف الهند�سة املدنية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على ت�سور املج�سمات	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على التحليل	

• الوعي املعماري )املعرفة بالفن املعماري والطرز والت�سميمات املختلفة(	

• مهارات الر�سم )ر�سم املخططات املعمارية والهند�سية(	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام بال�سرتاطات واملوا�سفات املعمارية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• التعلم الذاتي	

•  مهاراة ا�ستخدام الربجميات اخلا�سة بامل�سح	



6667 دليل مهنتيدليل مهنتي

)Cartographer( رسام خرائط

الو�صف العام:

يعد اخلرائط والر�سومات البيانية من واقع امل�سوحات وال�سور اجلوية وخرائط و�سكوك ملكية الأرا�سي والوثائق الأخرى التي 

تتعلق بالطبيعة الطبوغرافية ومواقع احلدود و�سبكات الت�سالت.

الواجبات و امل�صوؤوليات:

• ا�ستالم وت�سجيل البيانات امل�ساحية من امل�ساحني لإعداد الر�سومات واخلرائط امل�ساحية املطلوبة.	

• مراجعة وت�سحيح م�سودات الر�سومات واخلرائط قبل طباعتها.	

• اإعداد الر�سومات الهند�سية للت�ساميم.	

• ر�سم التفا�سيل وحتبري الر�سومات واخلرائط املختلفة.	

• اإعداد الأبعاد واملوا�سفات للر�سومات امل�ساحية واأرقام اخلرائط.	

• ال�سرتاك يف جتهيز وت�سوير بنود وم�ستندات وواجبات اإن�ساء امل�ساريع اخلا�سة بتق�سيمها التنظيمي.	

• حفظ الر�سومات واخلرائط باملكتبة وا�ستكمال اخلرائط غري املتوافرة اأوًل باأول بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة.	

• ال�سرتاك يف اإدخال البيانات واملعلومات اخلا�سة باخلرائط يف احلا�سب الآيل.	

اأماكن العمل:

• الدوائر الهند�سية يف القطاع احلكومي واخلا�س	

• قطاع الإن�ساءات	

• املكاتب ال�ست�سارية	

• املوؤ�س�سات العقارية	



6667 دليل مهنتيدليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف الهند�سة املدنية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على ت�سور املج�سمات	

• القدرة على التخيل	

• القدرة على التحليل	

• الوعي املعماري )املعرفة بالفن املعماري والطرز والت�سميمات املختلفة(	

• مهارات الر�سم )ر�سم املخططات املعمارية والهند�سية(	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• الإملام بال�سرتاطات واملوا�سفات املعمارية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• املهارات احل�سابية	

• مهاراة ا�ستخدام الربجميات اخلا�سة بامل�سح والت�سميم	



6869 دليل مهنتيدليل مهنتي

)Occupational Safety Health Technician( فني أمن وسالمة

الو�صف العام:

يقوم بالإ�سراف و تفتي�س ومراقبة وحرا�سة م�سروع معني باأبنيته ومعداته ومنتجاته واأفراده وغريها ل�سمان �سالمتهم واملحافظة 

عليهم.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• تفتي�س الغرف والأبنية يف اأوقات معينة للتاأكد من �سالمة و�سعها وتوافر اأجهزة ومعدات الوقاية بها ب�سكل منظم.	

• القيام مبراقبة الوفود والأ�سخا�س اخلارجيني عند زيارتهم لالأق�سام املختلفة ل�سمان �سالمة الدائرة.	

• اإتباع الإجراءات القانونية يف حال ح�سول ظروف طارئة توؤثر على �سمعة مكان العمل من ال�ستباه بالأ�سخا�س واحلرائق 	

واحلوادث وحماولت التخريب.

• التوا�سل مع امل�سوؤولني لطالعهم على الظروف غري العتيادية مبوقع امل�سروع للعمل على تالفيها والوقاية منها.	

• الحتفاظ بقائمة اأرقام الهواتف والت�سال ال�سريع بكل اجلهات املطلوبة عند احلاجة.	

• اقرتاح تعديل اأو اإ�سافة ما من �ساأنه حتقيق و�سائل وطرق اأكرث اأمنًا مل�سالح املوؤ�س�سة.	

• اإعداد الإح�سائيات اخلا�سة باحلوادث والإ�سابات طبقا ملا تتطلبه حالة العمل اأو ملا تطلبه اجلهات الر�سمية.	

• العمل على �سمان �سالمة املعلومات واملواد واملعدات �سد ال�سرقة وال�سرر والفقدان.	

• امل�ساركة يف اللجان املخت�سة بق�سايا ال�سالمة املهنية والأمن ال�سناعي والتحقيق يف احلوادث.	

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• حمطات اإنتاج الكهرباء	

• �سركات ا�ستخراج النفط	

• ور�س الت�سنيع وال�سيانة والإ�سالح وغريها	



6869 دليل مهنتيدليل مهنتي

بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف هند�سة ال�سالمة وال�سحة املهنية

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• املعرفة بعالمات اخلطر	

• القدرة على حتمل املخاطر	

• القدرة على التفاعل ب�سكل جيد	

• القدرة على حتفيز الآخرين على اتباع اإجراءات ال�سالمة	

• القدرة على اتخاذ القرار	

• العمل �سمن فريق متنوع اجلن�سيات	

• الإح�سا�س بامل�سكالت	

• القدرة على التحمل )العمل يف الظروف ال�سعبة(	

• القدرة على حتليل املخاطر	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• الدقة وقوة املالحظة	

• طرح البدائل	

• القدرة على ا�ستخدام برامج احلا�سوب والتقنيات احلديثة	



7071 دليل مهنتيدليل مهنتي

)Well - Drilling Technician( فني حفر آبار

الو�صف العام:

يقوم بتنفيذ خطة احلفر ومراقبة ومتابعة اإجراءات حفر اآبار النفط، كما يحيل عينات من طني احلفريات اإىل الفح�س املخربي 

ويوثق معلومات حتليل الرتبة وعمق احلفر.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• الإ�سراف على اإجراءات نقل وجتهيز وتثبيت معدات حفر الآبار.	

• حتديد موقع احلفر بالتن�سيق مع مهند�س حفر الآبار.	

• مراقبة ومتابعة اإجراءات احلفر والأعطال النا�سئة عنها.	

• اإحالة عينات من طني احلفريات وطبقات الرتبة اإىل الفح�س املخربي ب�سفة دورية.	

• ت�سجيل وتوثيق نتائج فح�س الطني وطبقات الرتبة.	

• اإعداد البيانات اخلا�سة بطبقات الرتبة وتقدميها للمهند�س امل�سرف وتفقد اأدوات احلفر.	

• حتديد اإ�سافة املواد الكيميائية امل�ساعدة بالتن�سيق مع املهند�س امل�سوؤول.	

• الإ�سراف على الت�سغيل التجريبي للبئر وحتديد كمية ال�سخ.	

اأماكن العمل:

• ال�سركات العاملة يف جمال اكت�ساف وا�ستخراج النفط اخلام	

• ال�سركات العاملة يف جمال اكت�ساف وا�ستخراج الغاز الطبيعي	

• ال�سركات العاملة يف م�ستقات النفط وت�سنيعها	
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بيئة العمل:

ميداين

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف هند�سة النفط والغاز

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• العمل �سمن فريق متنوع اجلن�سيات	

• الإح�سا�س بامل�سكالت	

• القدرة على التحمل )العمل يف الظروف ال�سعبة(	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• الدقة وقوة املالحظة	

• القدرة على طرح البدائل	

• املعرفة بعالمات اخلطر والقدرة على حتديدها	

• القدرة على التعامل مع درجات احلرارة املختلفة	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	
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)Petroleum Technician( فني نفط

الو�صف العام:

يوؤدي اأعمال فنية م�ساعدة يف ا�ستخراج وتخزين ونقل النفط والغاز الطبيعي وذلك حتت توجيه واإ�سراف مهند�س النفط.

الواجبات وامل�صوؤوليات:

• اختبار ثقوب احلفر لتحديد ال�سغط واحلرارة وطبقات الأر�س وغري ذلك من العوامل.	

• امل�ساعدة يف حت�سري اآبار النفط لالإنتاج و�سبط نفق النفط اأو الغاز ومعاجلة النفط لإزالة الروا�سب واملاء.	

• امل�ساعدة يف الإ�سراف الفني على عمليات حفر الآبار املنتجة وخزانات التخزين واأنابيب النقل املتعلقة بها.	

• الحتفاظ ب�سجالت الإنتاج وغريها من ال�سجالت.	

• امل�ساعدة يف الأبحاث اخلا�سة بتطوير اأو حت�سني طرق ال�ستخراج.	

• تطبيق املعرفة النظرية والعلمية يف ا�ستخراج النفط والغاز الطبيعي للتعرف على امل�سكالت التي تن�ساأ يف نطاق العمل وحلها 	

يف حدود الخت�سا�س.

• امل�ساعدة يف اأعمال امل�سح اجليولوجي والطبوغرايف يف حتديد موقع وحجم حمتويات الآبار من النفط والغاز الطبيعي.	

اأماكن العمل:

• ال�سركات العاملة يف جمال اكت�ساف وا�ستخراج النفط اخلام	

• ال�سركات العاملة يف جمال اكت�ساف وا�ستخراج الغاز الطبيعي	

• ال�سركات العاملة يف م�ستقات النفط وت�سنيعها	
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بيئة العمل:

ميداين

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف هند�سة النفط والغاز

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• العمل �سمن فريق متنوع اجلن�سيات	

• الإح�سا�س بامل�سكالت	

• القدرة على التحمل )العمل يف الظروف ال�سعبة(	

• القدرة على توظيف املعلومات	

• املالحظة الدقيقة	

• القدرة على طرح البدائل	

• القدرة على التكيف	

• املعرفة بعالمات اخلطر والقدرة على حتديدها	

• القدرة على التعامل مع درجات احلرارة املختلفة	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	
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)Electronic Technician( فني الكترونيات

الو�صف العام:

يقوم مبتابعة اإجراءات تركيب وت�سغيل الأجهزة الإلكرتونية وتنفيذ برامج ال�سيانة الوقائية والعالجية لها، واإعداد قوائم قطع 

الغيار الحتياطية الالزمة وتطبيق معايري اجلودة.

الواجبات و مل�صوؤوليات:

• تتبع خمططات تركيب الأجهزة الإلكرتونية من وحدات التغذية واأجهزة الفح�س وحتديد مواقع تركيبها ومتابعة اإجراءات 	

الرتكيب بح�سب اأدلة ال�سركة ال�سانعة.

• متابعة اإجراءات الت�سغيل التجريبي لالأجهزة الإلكرتونية ومتابعة اإجراءات ت�سغيلها بح�سب اأدلة الت�سغيل.	

• اإعداد قوائم قطع الغيار الحتياطية الالزمة لالأجهزة الإلكرتونية ومتابعة توفريها.	

• تطبيق معايري اجلودة يف جمال الأجهزة الإلكرتونية.	

• تتبع خمططات الدارات الإلكرتونية لالأجهزة الإلكرتونية ومتابعة اإجراءات تنفيذ برامج ال�سيانة الوقائية لها وت�سخي�س 	

اأعطالها با�ستخدام اأجهزة الفح�س والقيا�س ومتابعة اإجراءات اإ�سالحها و�سبطها.

اأماكن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س	

• املطارات	

• املوانئ	

• امل�سانع	

• حمطات الإذاعة والتلفزيون	
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بيئة العمل:

ميداين ومكتبي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة الدبلوم يف هند�سة الإلكرتونيات

املعارف والقدرات واملهارات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة	

• التعامل مع الأ�سياء الدقيقة	

• مهارات الت�سميم وا�ستخدام التقنيات احلديثة	

• مهارات الت�سال والتوا�سل	

• القدرة على العمل �سمن فريق	

• الإبداع والبتكار	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة	

• القدرة على حتمل �سغط العمل	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها	

• اللتزام باملواعيد	

• مهارة ا�ستخدام احلا�سب الآيل	
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