
               776                                العاملون في الزراعة وصيد األسماك                                                       
     

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6القســــم 
  

 العاملون في الزراعة وصيد األسماك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



               777                                العاملون في الزراعة وصيد األسماك                                                       
     

 

  6م ـلقسا
  سماكالعاملون في الزراعة وصيد األ

، ويجنون المحاصيل الحقلية والشجرية، ويجمعون النباتات البرية، ويربون ويصطادون سماكيزرع العاملون في الزراعة وصيد األ
  .ت المفيدة آالنحل ودودة القزحشرا، ويربون السماكاأل

  :اآلتيينين صنفت مهن هذا القسم في الجزئ
  )الكبرىالمزارع (غراض التجارية  لألسماك العاملون في الزراعة وصيد األ61
  ). الصغيرةالمزارع(لحسابهم الخاص  العاملون في الزراعة 62

  
  )الكبرى المزارع( لألغراض التجارية سماك وصيد األالعاملون في الزراعة 61

، وينفذون العمليات الزراعية لزراعة المحاصيل )المزارع الكبرى( التجارية لألغراض سماكاأليخطط العاملون في الزراعة وصيد 
  .األلبان، وينتجون منتجات الحيوانات والدواجن والسمك والحشرات المفيدة، ويربون اإلنتاجالحقلية والشجرية، ويجنون 

  :اآلتية ألبواباصنفت مهن هذا الجزء في 
   التجاريةلألغراض النباتي اإلنتاج العاملون في 611
   لألغراض التجاريةحيوانيالعاملون في اإلنتاج ال 612
  زراعة الغابات وما يرتبط بهم العاملون في 613
  . العاملون في تربية األسماك أو صيدها لألغراض التجارية614

  
  التجارية العاملون في اإلنتاج النباتي لألغراض 611

 اآلفاتقاومون ي والمخصبات، واألسمدة التجارية، ويزرعون المحاصيل، ويستخدمون لألغراض النباتي اإلنتاجيخطط العاملون في 
  .لحشرية ومقاومة اآلفات الزراعية، ويجنون المحصول المتصلة باستخدام المبيدات ااإلجرائية واألساليبالزراعية باستخدام الطرائق 

  : الباب في الفصول اآلتيةصنفت مهن هذا
   العاملون في زراعة المحاصيل الحقلية لألغراض التجارية6111
  العاملون في زراعة األشجار والبستنة لألغراض التجارية 6112
   العاملون في زراعة المشاتل والحدائق لألغراض التجارية6113
   لألغراض التجارية والفطر العاملون في زراعة الخضروات6114
  . العاملون في الزراعة المحمية لألغراض التجارية6115
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   العاملون في زراعة المحاصيل الحقلية لألغراض التجارية6111

يخطط العاملون في زراعة المحاصيل الحقلية لألغراض التجارية، وينجزون مهاما فنية تتصل بتحضير التربة وزراعة وتسميد 
  . حبوب والبقوليات، ويجنون المحصولومقاومة اآلفات الزراعية في مجال زراعة ال

   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
 

  محاصيل حقلية عام/ مزارع 6111013
  الوصف المختصر

 بحسبمواد وتجهيزات العمل  محاصيل حقلية ويقوم بتجهيز األراضي الزراعية، وتوفير / أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل
وحصادها، وتعبئة نماذج العمل، وإدارة المرؤوسين وتنمية  ات خدمتهاي، وتنفيذ عملشتالقاوي واألوزراعة التالكميات والمواصفات، 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةمهاراتهم، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي

وتجهيز األرض  الخطة، بحسبئمة األراضي الزراعية المناسبة لزراعة المحاصيل الحقلية، وتنفيذ الدورات الزراعية المالاختيار 
 بحسب  وأسمدة ومبيداتأشتالمواد وتجهيزات العمل من بذار و توفير.  بالحراثة والتمهيد والتنعيمالمالئمة لزراعة المحاصيل الحقلية

ف ومحاصيل  المحاصيل الحقلية من حبوب وبقول وأعالأشتالزراعة تقاوي ونثر األسمدة العضوية، و. الكميات والمواصفات المحددة
ري وتسميد .  آليًا ويدويا، وخف النباتات الكثيفة وترقيع الفاقد منها األنواع واألصناف والمواعيد والمعدالت المحددةبحسب موسمية

حصاد وقطف منتجات المحاصيل .  بما يتوافق والمعايير البيئيةوقاية ومكافحة اآلفات الزراعية التي تصيبهاالمحاصيل الحقلية، و
. المنتجات للتسويقوفرز وتدريج وتعبئة درس المحاصيل، وتجفيف منتجات المحاصيل، ، وإنتاج السيالجوإنتاج الدريس، ، وةالحقلي

، التدريبية احتياجاتهم تحديد، وتقييم أداء المرؤوسين. وإجراءات المكافحة الوقائية ومواعيدهانماذج العمل وسجالت المزرعة عبئة ت
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . وتنمية مهاراتهم وتدريبهم

  
  حبوب / مزارع 6111024

  الوصف المختصر
 وتنفيذ الدورات الزراعية، وانتقاء البذار،تـحت إشراف مزارع محاصيل حقليـة عام ويقـوم بتجهيــز األرض،  أو منفردًا يعمــل

إجراءات وتطبيق وتعبئة نماذج العمل،  وحصاده وإعداده للتسويق، ،صولالمح وزراعة محصـول الحبوب، ورعــايـة وخـدمـــة
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

  الوصف التفصيلي
بالحراثة األولية والثانوية، آالقمح والشعير والذرة البيضاء واألرز والشوفان والشيلم والراي تجهيز األرض لزراعة محاصيل الحبوب 

ة المناسبة للمنطقة آدورة تنفيذ الدورات الزراعي. إضافة السماد العضوي والكيميائيووتسوية األرض للزراعة، تمهيد وتنعيم و
المحصول زراعة تقاوي . والمقاوم لآلفات الزراعية السائدة انتقاء البذار المحسن عالي اإلنتاج. البور/ البقوليات أو الحبوب/ الحبوب

 بما يتوافق والمعايير  بالمبيدات الوقائية والعالجيةهرشول، ومحصالمكافحة األعشاب في و سميده، وتري المحصول، وآليًا أو يدويًا
درس وغربلة وتنظيف ناتج المحاصيل من الشوائب، و الباالت، وآبسجمع بقايا المحاصيل، ، و أو يدويا المحصول آليًاحصاد. البيئية

. تعبئة نماذج العمل. نقل وتخزين التقاوي في مستودعات المزرعة، ولموسم القادمتعقيم تقاوي اوتعبئة المحصول بالعبوات المناسبة، و
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 
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   يات بقول/مزارع 6111034

  الوصف المختصر
وزراعة المحصول  لزراعية،وتنفيذ الدورات از األرض،  عام ويقـوم بتجهي/ةتحت إشراف مزارع محاصيل حقلي أو منفردًا ليعم

 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوحصاده، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق  ،ة المحصولالبقولي، ورعاية وخدم
  الوصف التفصيلي

ألرض للزراعة، تمهيد وتنعيم وتسوية اوحراثة أولية وثانوية، يات آالعدس والحمص والبرسيم األرض لزراعة محاصيل البقولحراثة 
 )الرايزوبيوم(وإضافة بكتيريا تعقد الجذور معاملة التقاوي . تنفيذ الدورات الزراعية المناسبة في المنطقة .إضافة السماد العضويو

وتسميد األرض، وري  دحل .آليًا أو يدويا والبرسيم والفصه والميدكآالعدس والحمص  ياتزراعة تقاوي البقول، ووتجهيزها للزراعة
 بما يتوافق والمعايير رش المحاصيل بالمبيدات الوقائية والعالجيةول، ومحصالمكافحة األعشاب والحشائش الطفيلية في وحصول، الم

نقل و  وآبس البقايا ومخلفات الحصاد،ولّمل، ودراس وغربلة وتنظيف ناتج المحص، وآليًا أو يدويايات حصاد محصول البقول. البيئية
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل. دعات المزرعةوتخزين التقاوي في مستو

  
  تبغ  مزارع 6111044

  الوصف المختصر
 قطفهو، ورعاية المحصول، التبغ أشتالعام ويقوم بتجهيز األرض، وزراعة / تحت إشراف مزارع محاصيل حقلية أو منفردًا يعمل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةة نماذج العمل، وتطبيق وتعبئ للتسويق، وإعداده
  الوصف التفصيلي

تسميد التربة الزراعية بالسماد وتجهيز األرض الزراعية بتنفيذ عمليات الحراثة والتنعيم، تنفيذ الدورات الزراعية المناسبة للمنطقة، و
 إلى شتال، وتقسيتها وإعدادها للنقل، ونقل األشتالراعة بذار التبغ وإنتاج األز. عمل األتالم ومسالك الري والقنواتوالعضوي، 

 الحاجة، ومكافحة اآلفات التي تصيب بحسب ترقيعالخف وعمليتي ال وتسميدها، وإجراء  النباتاتري. زراعتهااألرض الدائمة و
وجمع وفرز وتصنيف أوراق التبغ،  ام األفران،أوراق التبغ الناضجة، وتجفيفها طبيعيا أو صناعيا باستخدقطف . محصول التبغ

 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. ماآن التصنيعوتوريد الباالت أل وجمعها في باالت،
  .والصحة المهنية والعامة

  
  محاصيل سكرية / مزارع 6111054

  الوصف المختصر
، المحاصيل السكرية وتقاوي أشتال األرض، وزراعة بتجهيزعام ويقوم  /حاصيل حقليةإشراف مزارع م أو تحت منفردًا يعمل

إجراءات  وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق  للتسويق، ومتابعة عمليات العناية بالحقول المعمرة، وإعدادهوحصادهورعاية المحصول، 
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

  الوصف التفصيلي
مناسبة الانتقاء التقاوي . وحراثة األرض حراثة عميقة وتسويتها، وتخطيط األرضالمالئمة للمنطقة، رات الزراعية تنفيذ الدو

ترقيع  الكيميائية، ووإضافة األسمدةالمحصول، ري .  أو آليًايدويًاي قصب السكر والبنجر السكري لووزراعة تقاوي محصوتجهيزها، 
 بما يتوافق ومقاومة ومكافحة الحشرات واألمراض المتطفلة واألعشاب، األشتالبشأن  بة الترعزقو  الحاجة،بحسب شتال األوخف

، وإعادة تقديم )فج(وحراثتها بين السطور ها، وريتنظيف حقول القصب المعمرة . هتنظيفووقلع المنتج،  حصاد. والمعايير البيئية
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .مواعيدها وإجراءات المكافحة الوقائية ونماذج العملتعبئة . أعمال الخدمة

 .والعامة
  

    طبية وعطريةنباتات/ مزارع 6111064
  الوصف المختصر

تقاوي تجهيز األرض الزراعية، وزراعة وتوفير المواد الالزمة، بويقوم  عام/ محاصيل حقليةمزارع تحت إشراف  أو منفردًا يعمل
اتها، وتعبئة جوقطف وحصاد منت المحصول، المحمية والمكشوفة، ورعاية وخدمةزراعات التوابل في الالمحاصيل الطبية والعطرية و

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةسجالت ونماذج العمل، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي

تجهيز . رات الزراعية المالئمة للمنطقةفيذ الدوتنو  النباتات الطبية والعطرية،توفير المواد الالزمة من أدوات ومستلزمات إنتاج
 والكراوية واليانسون والكمون بالحراثة األولية الميرميةاألرض الزراعية المالئمة لزراعة المحاصيل الطبية والعطرية آالزعتر و

أو أنظمة  ومسالك الري والقنوات وتجهيز األتالم واألحواض، والتسوية، وتسميد التربة الزراعية بالسماد العضوي والثانوية، والتمهيد
، ورعايتها وتقسيتها وإعدادها للنقل، وزراعة شتالاألإنتاج زراعة تقاوي المحاصيل الطبية و .الري في الزراعات المكشوفة والمحمية

 الحاجة، وتنفيذ بحسب شتالخف وترقيع األ وتسميدها، وشتال األري.  المحاصيل الطبية والعطرية والتوابل في المواقع الدائمةأشتال
قطف وحصاد منتجات المحاصيل الطبية والعطرية، وتجميع .  بما يتوافق والمعايير البيئيةإجراءات الوقاية ومكافحة اآلفات الزراعية

ونماذج العمل، تعبئة سجالت المزرعة . في العبوات المناسبةتها وفرزها وتدريجها، وتعبئ ومعاملة المنتجاتالمنتجات، وتجفيف 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .فات وإجراءات المكافحة الوقائية ومواعيدهاوق المصروتوثي

  
  محاصيل ألياف/  مزارع6111074

  الوصف المختصر
تها، ، وريها وخدموزراعتها  محاصيل األليافتقاوي  ويقوم بتجهيز األرض، ومعاملةعام /يعمل تحت إشراف مزارع محاصيل حقلية

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتعبئة نماذج العمل، وتطبيق  وحصادها وتجهيزها،
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  الوصف التفصيلي
. التربة الزراعية بالسماد العضوي والكيميائي تجهيز األرض الزراعية وحراثتها حراثة أولية وثانوية، وتنعيمها وتسويتها، وتسميد

ري . دحل التربة بعد الزراعةولياف آالقطن والقنب إلعدادها للزراعة، وزراعة التقاوي آليًا أو يدويا، معاملة تقاوي محاصيل األ
قطف محاصيل األلياف، وتنظيفها وإعدادها .  اإلرشاداتبحسبالمحصول، ورش المحاصيل بالمبيدات الزراعية الوقائية والعالجية 

 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة .نهاوتخزينها أو نقلها إلى أماآن استخالص األلياف م
  .والصحة المهنية والعامة

  
  محاصيل زيتية/ مزارع 6111084

  الوصف المختصر
التقاوي، وزراعة تقاوي المحاصيل الزيتية، وخدمة  عام ويقوم بتجهيز األرض، ومعاملة /يعمل تحت إشراف مزارع محاصيل حقلية

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةل، وحصاده وتجهيزه، وحفظ اإلنتاج، وتطبيق المحصو
  الوصف التفصيلي

. التربة الزراعية بالسماد العضوي والكيميائي تجهيز األرض الزراعية، وحراثتها حراثة أولية وثانوية، وتنعيمها وتسويتها، وتسميد
 آليًا أو يدويا زراعة التقاوي. ر الشمس والذرة الصفراء وفول الصويا إلعدادها للزراعةمعاملة تقاوي محاصيل الزيوت آدوا

ري المحصول، ورش المحاصيل بالمبيدات الزراعية الوقائية والعالجية . بالمعدالت واألعماق المحددة، ودحل التربة بعد الزراعة
مناسب، وإعدادها للتسويق، وتخزين المنتجات أو نقلها إلى مصانع حصاد المحاصيل الزيتية المختلفة في الوقت ال.  اإلرشاداتبحسب

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة .استخالص الزيوت منها
  

   العاملون في زراعة األشجار والبستنة لألغراض التجارية 6112
جار والبستنة لألغراض التجارية، وينجزون مهاما فنية تتصل بتحضير التربة وزراعة وتسميد يخطط العاملون في زراعة األش

  .ومقاومة اآلفات الزراعية ورعاية األشجار مثل التقليم والتطعيم، ويجنون المحصول
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  بستنة عام /  مزارع6112013

  الوصف المختصر
األشجار المثمرة، وزراعة الغراس، والعناية ) أشتال(اف فني بستنة ويقوم بتجهيز األرض لزراعة غراس  أو تحت إشر منفردًايعمل
توفير مواد وتجهيزات العمل، وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وجني الثمار وإعدادها للتسويق، وتعبئة نماذج العمل، وبها، 

  . والعامةوتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية
  الوصف التفصيلي

األآتاف الترابية، ، وتجهيز بناء السالسل الحجرية وتجهيز األرض لزراعة بساتين األشجار المثمرة بالحراثة، والتسوية والتمهيد
 الطريقة الرباعية والخماسية والسداسية،: وزراعة مصدات الرياح في المواقع المناسبة، وتخطيط األرض بالطرق المناسبة، مثل

الزيتون واللوزيات والتفاحيات والحمضيات : زراعة األشجار المثمرة، مثل. وتجهيز الحفر في مواقع الغراس باألبعاد المناسبة
تنفيذ عمليات تربية األشجار بطرق التربية المناسبة . والفستق الحلبي، وتدعيمها، وتوزيع وزراعة الملقحات بين السطور والخطوط

تقليم الزراعة والتربية واإلثمار والتجديد، : قليم األصناف واألنواع المختلفة بحسب الطرق المالئمة، مثلالرأسية أو الكأسية، وت
وتطعيم األشتال باألصناف المرغوبة، ومراقبة نمو الغراس في مراحل نموها المختلفة، وري وتسميد األشجار، وعزق وحراثة التربة، 

متابعة نضج الثمار، وتحديد الموعد المناسب للقطاف، . يتوافق والمعايير البيئية  بماعالجيةورش مبيدات اآلفات الزراعية الوقائية وال
تعبئة نماذج العمل وسجالت . وجني الثمار يدويا أو آليًا، وفرز وتدريج الثمار، وتعبئتها بالعبوات المناسبة، وتوريدها لألسواق

 تقييم أداء. اعة بساتين األشجار المثمرة بحسب الكميات والمواصفاتالمزرعة، وتوفير مواد وتجهيزات العمل والمستلزمات لزر
  . تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة.  وتنمية مهاراتهم، وتدريبهمتحديد احتياجاتهم التدريبية، والمرؤوسين

  
   تقليم وتطعيم أشجارمزارع 6112024

  الوصف المختصر
ويقوم بتقليم األشجار، وتطعيم غراس األشجار، والعناية بأدوات التقليم  تقليم وتطعيم أشجار/ اف فني زراعي أو تحت إشر منفردًايعمل

  .والتطعيم والحفاظ على جاهزيتها، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

.  بحسب التعليمات، وقص األغصان المصابة والضعيفة والزائدة، والتخلص من مخلفات التقليمتقليم أصناف وأنواع األشجار المثمرة
تجهيز أقالم التطعيم والمواد الالزمة مثل خيطان الربط والمادة الشمعية، وتجهيز األصول والمطاعيم، وتنفيذ التطعيم بالطرق المختلفة 

لمطاعيم والتأآد من نجاحها، وإعادة تطعيم الغراس غير الناجحة، وجمع بقايا ، ومتابعة اTآالتطعيم بالرقعة والحلقي والقلم وحرف
تجهيز وخدمة أدوات التقليم والتطعيم آالمقصات والمناشير والسكاآين وتنظيفها، وتبديل . ومخلفات عملية التطعيم والتخلص منها

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة . سجالت المزرعةتعبئة نماذج العمل و. أجزائها وتعقيمها، والحفاظ على جاهزيتها وإدامتها
  .والصحة المهنية والعامة
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   مزارع حمضيات6112034
  الوصف المختصر

الحمضيات، وزراعة ) أشتال(زراعة حمضيات ويقوم بتجهيز األرض لزراعة غراس / زراعي أو تحت إشراف فني  منفردًايعمل
تسويق، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية الغراس والعناية بها، وقطف ثمارها وتجهيزها لل

  .والعامة
  الوصف التفصيلي

تخطيط بساتين . الحمضيات، وإضافة األسمدة العضوية للتربة وخلطها) أشتال( حراثة األرض وتسويتها وتمهيدها لزراعة غراس
تربية . اختيار الغراس السليمة، وزراعة الغراس، وتسنيدها. بعاد المناسبةالحمضيات، وتجهيز مواضع الحفر لزراعة الغراس وباأل

الليمون واليوسفي والبرتقال، ومراقبة أعراض اإلصابة باآلفات الزراعية، : وتقليم الغراس، وتطعيمها باألصناف المرغوبة، مثل
قطف الثمار، وفرزها وتدريجها وتشميعها . لري والتسميد، وتنفيذ برامج ا بما يتوافق والمعايير البيئيةومكافحتها، بحسب اإلرشادات

  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. تعبئة نماذج العمل. وتعبئتها
  

   مزارع عنب6112044
  الوصف المختصر

العنب، وزراعة غراس ) لأشتا(زراعة العنب ويقوم بتجهيز األرض لزراعتها بغراس / زراعي أو تحت إشراف فني  منفردًايعمل
العنب، والعناية بها وخدمتها، وجني المحصول وتسويقه، وتعبئه نماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية 

  .والعامة
  الوصف التفصيلي

زاحفة وشجيرات (ة العنب، وتخطيط بساتين العنب بحسب طرق التربي) أشتال( حراثة األرض وتسويتها وتمهيدها لزراعة غراس
تربية الشجيرات . انتقاء األشتال السليمة، وزراعتها وتدعيمها. ، وتجهيز مواقع الحفر، وإضافة األسمدة العضوية والكيميائية)وقصبية
سية أو آردونية أو معرشات، وتقليم الشجيرات، وتطعيمها باألصناف المرغوبة، وري وتسميد الشجيرات، وعزق التربة تربية رأ

بما يتوافق والمعايير البيئية، واستخدام الوسائل  ها، ومراقبة أعراض اإلصابة باآلفات الزراعية ومكافحتها بحسب اإلرشاداتبشأن
تعبئة سجالت المزرعة ونماذج . جني المحصول وفرزه وتدريجه، وتعبئة المحصول وتجهيزه للتسويق. المتاحة لطرد العصافير

  .سالمة والصحة المهنية والعامةتطبيق إجراءات وتعليمات ال. العمل
  

   مزارع زيتون6112054
   الوصف المختصر

) أشتال(زراعة زيتون ويقوم بتجهيز األرض لزراعة بساتين الزيتون، وزراعة أغراس /  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل
ت وتعليمات السالمة والصحة المهنية الزيتون، والعناية بها، وقطف المحصول وتسويقه، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق إجراءا

  .والعامة
  الوصف التفصيلي

تجهيز األرض لزراعة بساتين الزيتون بالحراثة والتسوية، وبناء وتجهيز السالسل الحجرية واألآتاف الترابية، وزراعة مصدات 
بعاد المناسبة وفق الطرق المحددة  باأل الزيتونغراس، وتجهيز مواقع الحفر لزراعة الرياح في المواقع المحددة، وتخطيط األرض

السليمة، وزراعة الزيتون غراس اختيار . ، وإضافة األسمدة العضوية والكيميائية بحسب اإلرشادات)رباعية وخماسية وسداسية(
افحتها ، وتربيتها وتقليمها، ومراقبة أعراض إصابة األشجار باآلفات الزراعية ومك غراس الزيتونري. وتدعيمها) األشتال(الغراس 

 أو ميكانيكيا أو  يدويًاثمار الزيتونقطف . ، وتسميد األشجار، وعزق وحراثة التربة بما يتوافق والمعايير البيئيةبحسب اإلرشادات
تعبئة . آيميائيا، وفرز وتدريج الثمار، وتعبئة المحصول بالعبوات التي تحافظ على جودته، ونقل المحصول إلى المعصرة أو تسويقه

  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. ل وسجالت المزرعةنماذج العم
  

   مزارع نخيل6112064
  الوصف المختصر

زراعي نخيل ويقوم بتجهيز األرض لزراعتها بفسائل النخيل، وزراعة فسائل النخيل، /  زراعي أو تحت إشراف فني منفردًايعمل
  .ت ونماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةوالعناية بها، وقطف الثمار، وتعبئة سجال

  الوصف التفصيلي
وتجهيز مواضع  تحضير األرض بالحراثة والتسوية لزراعة فسائل النخيل، وتخطيط بساتين النخيل بالطرق والمسافات المناسبة،

انتقاء الغراس السليمة، زراعة الفسائل واألشتال، ولف الفسائل بالجوت . الحفر لزراعة الفسائل، وإضافة األسمدة العضوية والكيميائية
 ري وتسميد األشتال، وتقليم وتكريب األشجار، ومراقبة أعراض اإلصابة باآلفات الزراعية ومكافحتها بحسب اإلرشادات). الخيش(

البسر والرطب والتمر، وفرز الثمار : المطلوبة، مثلقطف الثمار في المرحلة . ، وتلقيح أشجار النخيلبما يتوافق والمعايير البيئية
  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. تعبئة نماذج العمل. وتدريجها وتعقيمها وتعبئتها

  
   عامل تلقيح نخيل 6112075

   الوصف المختصر
النخيل المؤنثة، وخف   وتقليم األشجار، وتلقيح أشجار أو تحت إشراف مزارع نخيل ويقوم بجمع وحفظ حبوب اللقاح، منفردًايعمل

  .الثمار، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي
في أثناء موسم التلقيح، وجمع الشماريخ الزهرية المذآرة، وتجفيفها، واستخالص ) الشماريخ الزهرية(غاريض مراقبة موعد تفتح األ

تلقيح . قص السعف القديم والجاف والمريض، وإزالة األشواك، وتكريب األشجار. اح وحفظها وتخزينها بحسب اإلرشاداتحبوب اللق
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 السالمة والصحة المهنية تطبيق إجراءات وتعليمات. خف القطوف بعد العقد، وتكييسها. األشجار المؤنثة وخف العناقيد الزهرية
  .والعامة

  
  مزارع لوزيات 6112084

   المختصرالوصف
اللوزيات، وزارعة ) أشتال(لوزيات وتفاحيات ويقوم بتحضير األرض لزراعة غراس /  فني زراعيإشراف أو تحت  منفردًايعمل

وحصاد ثمارها، وإعدادها للتسويق، وتعبئة سجالت ونماذج العمل، وتطبيق إجراءات  األشتال، وتربيتها وتطعيمها، والعناية بها،
  .ة المهنية والعامةوتعليمات السالمة والصح
  الوصف التفصيلي

حراثة األرض، وتسويتها وتنعيمها، وإزالة الحجارة، وبناء الجدران االستنادية والسالسل الحجرية، وزراعة مصدات الرياح، 
س،  السليمة، وزراعة الغرا اللوزياتغراساختيار .  المناسبةباألبعادوتخطيط بساتين اللوزيات، وتجهيز حفر زراعة األشتال 

تقليم الزراعة أو التربية أو اإلثماري أو العالجي أو الشتوي أو الصيفي : بطرق التقليم المختلفة، مثلاللوزيات تقليم غراس . وتدعيمها
 بما ري وتسميد أشجار اللوزيات، ومكافحة اآلفات الزراعية التي تصيبها. أو الجائر، وتطعيم غراس اللوزيات باألصناف المرغوبة

ثمار اللوزيات يدويا أو آليًا وفرزها ) قطف(مراقبة نضج الثمار، وتحديد الموعد المناسب لقطفها، وجنى . معايير البيئيةيتوافق وال
تطبيق . تعبئة سجالت المزرعة وتوثيق المصروفات واإليرادات، وتعبئة نماذج العمل. وتدريجها، وتعبئتها وإعدادها للتسويق

  .المهنية والعامةإجراءات وتعليمات السالمة والصحة 
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  مزارع تفاحيات 6112094
  الوصف المختصر

التفاحيات، وزراعة ) غراس(لوزيات وتفاحيات ويقوم بتجهيز األرض لزراعتها بأشتال /  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل
اءات وتعليمات السالمة والصحة وتعبئة سجالت ونماذج العمل، وتطبيق إجر أشتال التفاحيات، والعناية بها وخدمتها، وجني الثمار،

  .المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

تحضير األرض بحراثتها وتسويتها وتمهيدها، وبناء السالسل الحجرية، وزراعة مصدات الرياح، وتخطيط بساتين التفاحيات، وحفر 
 غراس التفاحيات السليمة، وزراعة شتالأ اختيار. الجور بحسب المسافات وتجهيزها للزراعة بإضافة األسمدة الطبيعية والكيمائية

 بالطرق المختلفة آالطريقة الرأسية  التفاحياتأشجارتربية وتقليم .  بحسب اإلرشادات، وتدعيمها ورّيها، وزراعة الملقحاتالتفاحيات
. التفاحيات، وخف الثمار أو الكأسية، وتطعيم األشتال بحسب الحاجة، وتنفيذ برامج الري والتسميد، ومكافحة اآلفات الزراعية ألشجار

تعبئة سجالت . ، وفرز وتدريج الثمار، وتعبئة ثمار التفاحيات بالعبوات المناسبة للتسويقائيًاي أو آليًا أو آيم يدويًا التفاحياتثمارقطف 
  .  والعامةتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية. المزرعة وتوثيق المصروفات واإليرادات، وتعبئة نماذج العمل

 
   العاملون في المشاتل والحدائق لألغراض التجارية 6113

يخطط العاملون في المشاتل والحدائق لألغراض التجارية، وينجزون مهاما فنية تتصل بتحضير التربة أو صواني الزراعة وزراعة 
 األشتال الخضرية والشجرية ونبات الزينة البذور واألبصال والعقل، وتسميدها، وريها، ومقاومة اآلفات الزراعية في مجال إنتاج

  .والحدائق
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  مشاتل عام /  مزارع6113013

  الوصف المختصر
 مشاتل ويقوم بتجهيز منشآت المشاتل المكشوفة والمحمية، وإعداد وتعقيم البيوت المحمية اختصاصي أو تحت إشراف  منفردًايعمل

وإجراء عمليات إآثار وزراعة أشتال األشجار والشجيرات والخضراوات، والعناية بها، ومتابعة مراحل نمو واألوساط الزراعية، 
األشتال ونقلها، وتعبئة نماذج العمل، وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية 

   .والعامة
  الوصف التفصيلي

، وتوفير المواد الخاصة بعمليات اإلآثار وإنتاج  التسليقل المكشوفة والمحمية بخطوط الري والملش وأسالكتجهيز منشآت المشات 
تجهيز وإعداد المنابت المكشوفة والمحمية، وتعقيم المنابت واألوساط الزراعية وأماآن وأدوات العمل . أشتال األشجار والخضراوات

بذور واألبصال، ومتابعة نموها وتقييمها، وإآثار النباتات بالطرق الخضرية المختلفة زراعة التقاوي وال. المستعملة في التشتيل
 بما يتوافق تنفيذ برامج وإجراءات الري والتسميد بحسب اإلرشادات. آالتطعيم والترقيد والترآيب والفسائل واألوراق والرايزومات

متابعة . رشادات، وتهوية البيوت المحمية، وتشغيل أنظمة التدفئة واإلضاءة، وتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة بحسب اإلوالمعايير البيئية
تعبئة . نمو األشتال وتطورها وتقييمها، وتقسية وخلع األشتال، ونقلها ألماآن الزراعة الدائمة، واإلشراف على إعادة زراعة األشتال

تقييم أداء المرؤوسين، وتحديد . بئة نماذج العملسجالت المزرعة، وتوثيق المصروفات واإليرادات وإجراءات المكافحة، وتع
  . تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. احتياجاتهم التدريبية، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم
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   حدائقي6113024

  الوصف المختصر
ا بنباتات أو شجيرات الزينة والمسطحات حدائق ويقوم بتجهيز أرض الحديقة لزراعته/  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل

  .الخضراء، وزراعة الحديقة، والعناية بها، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

لحديقة بحسب اإلرشادات، تحضير أرض الحدائق بحراثتها وتمهيدها، وإضافة الترب الزراعية واألسمدة الكيميائية والعضوية ل
زراعة نباتات الزينة، . وتجهيز األحواض ومواضع الحفر للنباتات واألشجار، وتسوية وتمهيد األرض لزراعة المسطحات الخضراء

) الخيش(البذور واألبصال والغراس، ونثر البذور، ودحل األرض المخصصة لزراعة المسطحات الخضراء، وتغطيتها بالجوت : مثل
ري وتسميد نباتات الحديقة، وعزق وتعشيب األرض، ومكافحة اآلفات بحسب اإلرشادات بما يتوافق والمعايير البيئية، وتقليم . وإزالته

تعبئة نماذج العمل . وتشكيل النباتات واألشجار والشجيرات واألسيجة النباتية، وقص المسطحات الخضراء، وقطف الزهور والورود
  . مات السالمة والصحة المهنية والعامةتطبيق إجراءات وتعلي. والسجالت

  
  د ونباتات زينة وورمشاتل /  مزارع6113033

  الوصف المختصر
نباتات زينة ويقوم بإعداد وتجهيز المنابت واألوساط واألدوات الزراعية وتعقيمها، /  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل 

باتات الزينة، وخدمة الورود ونباتات الزينة والعناية بها، وتشغيل أنظمة الورود ون) بذور(وإجراء عمليات إآثار وزراعة تقاوي 
الخدمة، وتجهيز األشتال لعمليات النقل، وتعبئة نماذج العمل، وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وتطبيق إجراءات وتعليمات 

  . السالمة والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

وتعقيمها، وتحضير وتعقيم ) األوساط الزراعية(نابت واألحواض وخدمتها، وتحضير الخلطات الزراعية إعداد وتحضير وتجهيز الم
توفير المواد الخاصة بعمليات اإلآثار وإنتاج أشتال الورود ونباتات الزينة، وتحضير . أماآن وأدوات العمل المستعملة في التشتيل

التجذير، وزراعة التقاوي واألبصال والفسائل والعقل ) هرمون(ظمات النمو العقل المناسبة من النباتات األم، ومعاملتها بمن
والرايزومات والكورمات في أماآن وعبوات التشتيل، ومتابعة نمو األشتال وتطورها وتقييمها، وتظليل األشتال لحمايتها من أشعة 

تشغيل . فحة بحسب اإلرشادات بما يتوافق والمعايير البيئيةالشمس المباشرة، وتنفيذ برامج الري والتسميد، وتنفيذ برامج الوقاية والمكا
تعبئة . األشتال، ونقلها ألماآن الزراعة الدائمة، وإعادة زراعتها) أقلمة(خلع وتقسية . أنظمة التدفئة والتهوية واإلضاءة ومراقبتها

وسين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وتدريبهم تقييم أداء المرؤ. سجالت المزرعة وتوثيق المصروفات واإليرادات وإجراءات المكافحة
  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. وتنمية مهاراتهم

   
  مشاتل أشتال خضراوات /  مزارع6113043

   الوصف المختصر
 الزراعية في المشتل، وزراعة زراعة خضراوات ويقوم بتجهيز وتعقيم المنابت والخلطات/  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل

تقاوي الخضروات، وتنفيذ أعمال الخدمة والعناية الزراعية، وتطعيم األشتال، وإعداد األشتال للنقل،وتعبئة نماذج العمل، وإدارة 
  . المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة

  الوصف التفصيلي
ابت الزراعية آالصواني واألدوات الزراعية وتعقيمها، وإعداد وخلط األوساط الزراعية وتعقيمها، وتعبئة الصواني بالوسط تجهيز المن
صواني التشتيل وإزالة ) آمر(ري أشتال الخضراوات، وتغطية . زراعة تقاوي الخضراوات بأنواعها وأصنافها المختلفة. الزراعي

ألشتال لحمايتها ومتابعة نموها وتطورها، وتهوية بيوت الزراعة المحمية والمحافظة على درجات ، وتظليل ا)تفريدها(األغطية عنها 
، ومراقبة اإلصابات الحشرية  بما يتوافق والمعايير البيئيةالحرارة والرطوبة فيها، وتسميد األشتال باألسمدة الكيمائية والعضوية

تطعيم أشتال الخضراوات .  بحسب اإلرشادات، وتعشيب أشتال الخضراواتوالمرضية لألشتال، وتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة
تقييم . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. األشتال، وتجهيزها للنقل، ومراقبة إعادة زراعة األشتال) تقسية(أقلمة . بحسب التعليمات

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية . أداء المرؤوسين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم
  . والعامة

  
  أشتال أشجار /  مزارع مشاتل6113053

  الوصف المختصر
 أو تحت إشراف فني بستنة ويقوم بإعداد المشاتل المكشوفة والمحمية، وزراعة تقاوي وأشتال األشجار، وتنفيذ أعمال  منفردًايعمل

 للتسويق، وتعبئة نماذج العمل، وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وتطبيق إجراءات وتعليمات الخدمة الزراعية، وإعداد األشتال
  .السالمة والصحة المهنية والعامة

  الوصف التفصيلي
لألشتال، وتعقيم األوساط الزراعية، وتحضير المنابت واألحواض، وتعبئة ) الخلطات الزراعية(تجهيز وتحضير األوساط الزراعية 

معالجة العقل بمنظمات النمو قبل زراعتها، وزراعة األنواع واألصناف المحددة ألصول ومطاعيم األشجار . التشتيل وضغطهاعبوات 
المثمرة بحسب الخطة اإلنتاجية، وزراعة تقاوي األشجار الحرجية، وإآثار األشجار المثمرة بالعقل والفسائل والتطعيم والترآيب 

تهوية البيوت الزراعية المحمية، وتنظيم درجات الحرارة والرطوبة، وتظليل األشتال من . ر الحرجيةبأنواعها، وإآثار أشتال األشجا
أشعة الشمس المباشرة، ومراقبة نمو أشتال األشجار المثمرة والحرجية وتقييمها، وتقليم وتربية األشتال وريها بحسب البرامج المعدة 

ية لألشتال بحسب البرامج المحددة، ورش األشتال بالمبيدات الزراعية، والتعشيب واإلرشادات، وإضافة األسمدة الكيمائية والعضو
أقلمة األشتال على البيئة الخارجية تمهيدًا لنقلها وزراعتها بالموقع الدائم، .  بما يتوافق والمعايير البيئيةبشأن األشتال يدويًا أو آيماويًا

. وتضميمها، ووضع قسيمة المعلومات عليها، وإعدادها للنقل) السلت(ون التربة وخلع األشتال بدوتدوير األشتال بحسب اإلرشادات، 
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تطبيق إجراءات . تقييم أداء المرؤوسين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وتدريبهم وتنمية مهاراتهم. تعبئة نماذج العمل وسجالت المشتل
  . وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة

  
  هار قطف أز/  مزارع6113063

  الوصف المختصر
نباتات زينة ويقوم بتجهيز البيوت المحمية، وإعداد األرض للزراعة، وزراعة تقاوي /  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل

إدارة توفير مواد وتجهيزات العمل، و للتسويق، وتعبئة نماذج العمل، وأزهار القطف ،وخدمتها، و قطف أزهارها وإعدادها
  .تنمية مهاراتهم، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةالمرؤوسين و

   الوصف التفصيلي
تغطية البيوت البالستيكية بالشرائح وإزالتها، وترآيب مستلزمات البيوت ية لزراعة نباتات أزهار القطف، وتجهيز البيوت المحم

الكيميائي (مخصصة للزراعة وحراثتها وتعقيمها بطرق التعقيم المناسبة ربص األرض ال. المحمية مثل شبكات الري واألسالك والملش
البذار : زراعة تقاوي أزهار القطف، مثل. ، وإضافة األسمدة الكيميائية والعضوية، وتسوية وتنعيم األرض، وتخطيطها)والشمسي

تات، وري وتسميد النباتات، ومكافحة اآلفات مراقبة نمو النبا. واألبصال واألشتال، وتثبيت الزوايا ورفع الشبك وتسنيد األشتال
واألوراق المريضة والجافة، ، وعزق التربة بشأن النباتات، وإزالة النباتات يتوافق والمعايير البيئية بما الزراعية بحسب اإلرشادات

 وتفريك وتطويش أزهار ترآيب شبك التظليل، وتوفير احتياجات الموقع من رطوبة نسبية ودرجات حرارة، وتقليم النباتات،وفك و
قطف األزهار، ومعاملتها بالمحاليل الحافظة، وجمع وتدريج األزهار، . القطف مثل القرنفل، وتربية وثني أغصان الورد الجوري

توفير مواد وتجهيزات العمل والمستلزمات لزراعة . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. وضمها وتغليفها، وتجهيزها للتسويق
تطبيق .  وتنمية مهاراتهم، وتدريبهمتحديد احتياجاتهم التدريبية، و المرؤوسينتقييم أداء. قطف بحسب الكميات والمواصفاتأزهار ال

  .إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة
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  إنتاج بذور وتقاوي /  مزارع6113073
   الوصف المختصر

بتجهيز األرض، وتوفير المواد والمستلزمات، وزراعة حقول إآثار البذور  بذور ويقوم اختصاصي أو تحت إشراف  منفردًايعمل
وإدارة المرؤوسين وتنمية  والتقاوي، وتنفيذ برامج العناية والخدمة، وحصاد المحاصيل وتجهيزها، وتعبئة سجالت ونماذج العمل،

  .، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةمهاراتهم
  تفصيليالوصف ال

تأمين مواد ومستلزمات عمليات حقول اإلآثار من . تهيئة األرض لزراعة حقول اإلآثار بالحراثة والتسوية والتمهيد، وتخطيط األرض
إضافة األسمدة الكيميائية والعضوية، . زراعة التقاوي والبذور بأصنافها المختلفة وبحسب المخططات. بذار وتقاوي وأسمدة ومبيدات

 الري بحسب البرامج المعدة، وإجراء عمليات الترقيع، وتنفيذ برامج الوقاية والمكافحة بحسب اإلرشادات، وتعشيب وتشغيل أنظمة
وعزق التربة، وإزالة النباتات غير الممثلة للصنف، ومراقبة مراحل النمو والتطور واألزهار والنضج، والمساعدة في عمليات 

حصاد وجني المحصول، وتجفيفه، واستخالص التقاوي، . يتوافق والمعايير البيئيةبما  التهجين بين األصناف بحسب اإلرشادات
تحديد ، وتقييم أداء المرؤوسين. تعبئة سجالت المزرعة ونماذج العمل. وغربلة وفرز التقاوي، ومعاملتها وتعقيمها، وتعبئتها وحفظها

  .ت وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةتطبيـــق إجراءا.  وتنمية مهاراتهم، وتدريبهماحتياجاتهم التدريبية
  

   العاملون في زراعة الخضراوات والفطر لألغراض التجارية 6114
يخطط العاملون في زراعة الخضراوات والفطر لألغراض التجارية، وينجزون مهاما فنية تتصل بتحضير التربة وزراعة وتسميد 

  . وات والخضراوات الورقية والفطر، ويجنون المحصولومقاومة اآلفات الزراعية في مجال زراعة الخضرا
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
   امعخضراوات / مزارع 6114013

  الوصف المختصر
تجهيز منشآت  ومراقبة ومواد وتجهيزات العمل،توفير بمحاصيل خضراوات ويقوم /  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل

وتشغيل اآلليات الزراعية، وتعبئة ته وحصاده، وخدمالمحصول، تجهيز األرض، وزراعة وضراوات، الزراعة المحمية لزراعة الخ
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةسجالت ونماذج العمل، وإدارة المرؤوسـين وتنمية مهاراتهم، وتطبيـق 

  الوصف التفصيلي
، المنشآت المحمية ترآيب مراقبة. المكشوفة والمحميةات لزراعواصفات الالزمة ل الكميات والمبحسب مواد وتجهيزات العملتوفير 

ربص وتعقيم األرض لزراعة الخضراوات ، وإعداد وتجهيز مشاتل الخضراوات. تهويتهاوتغطية البيوت البالستيكية بالشرائح و
مد وتجهيز وتفقد واطب أو األحواض أو األتالم، تجهيز المسواألولية والثانوية، اثة تجهيز األرض بالحروالمحمية أو المكشوفة، 

زراعة تقاوي . وتجهيز األسالك األفقية والعمودية لتسليق محاصيل الخضراوات المحمية، مد شرائح الملش األسودوخطوط الري، 
تسميد المروية، و النباتات، وري الزراعات تقليم وتسليق. شتالاألخف وترقيع ، والخضراوات المحمية والمكشوفة ومتابعة نموها

تنفيذ وإضافة ورش منظمات النمو واإلزهار والنضج، ومحاصيل الخضراوات المحمية والمكشوفة باألسمدة العضوية والكيميائية، 
 بما يتوافق والمعايير ، ومكافحة اآلفات الزراعية الصقيعمخاطرإجراءات حماية محاصيل الخضراوات المحمية والمكشوفة من 

آالت الزراعة والرش : تفقد جاهزية اآلالت الزراعية، مثل. المنتجات، وتعبئتهاتدريج وفرز اد المحاصيل، ووحصقطف . البيئية
تقييم أداء . تعبئة نماذج العمل، وسجالت المزرعة من مدخالت ومخرجات اإلنتاج تعبئة. والتدريج والحصاد وغربلة البذار وتشغيلها

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . وتنمية مهاراتهم وتدريبهم ،التدريبية احتياجاتهم تحديد، والمرؤوسين
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  خضراوات مكشوفة / مزارع 6114024

  الوصف المختصر
عام ويقوم بتشتيل الخضراوات، وتجهيز حقول الزراعة المكشوفة، وزراعة  / أو تحت إشراف مزارع خضراوات منفردًايعمل

 إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق ، وتعبئة سجالت ونماذج العمل وتجهيز المنتج، وقطف ،ليات خدمة المحصولالتقاوي، وتنفيذ عم
   .والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

تجهيز حقول .  الخضراواتببذورتجهيز صواني التشتيل، وإعداد الخلطات واألوساط الزراعية، وتعبئتها بالصواني، وزراعتها 
 خطوط الري والملش األسود على حقول ، ومدوعمل الخطوط أو المساطب أو األحواضوتنعيمها وتعقيمها، بحراثتها  الزراعة

خف النباتات الكثيفة وترقيع الفاقد وري وتسميد محاصيل الخضراوات، .  والبذار ومتابعة نموهاشتالزراعة األ. الزراعة) خطوط(
 بما يتوافق  الزراعية آالحشرات واألمراض والقوارضات بمواد مكافحة اآلفاترش النبات، وتعشيب حقول الخضراوات، ومنها

وحصاد قطف .  الصقيع مخاطرحماية محاصيل الخضراوات من، واألجزاء المصابة/ شتالوالتخلص من األ، والمعايير البيئية
المزرعة من مدخالت ومخرجات اإلنتاج،  تعبئة سجالت .هاوتخزينها حفظتها وتغليفها، وتعبئالمنتجات، وفرز وتدريج المنتجات، 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعةو
  

   مزارع فطر6114044
  الوصف المختصر

 المنتجات اية به، وقطفوزراعة أبواغ الفطر، والعناألوساط الزراعية، ويقوم بتعقيم فني وقاية نبات إشراف  أو تحت  منفردًايعمل
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتعبئة نماذج العمل، وتطبيق وتسويقها، 

   الوصف التفصيلي
بأبواغ الفطر،  األوساط الزراعية خلط .والكمبوست، ومعاملته وتعقيمهآن الزراعة، وتجهيز الوسط الزراعي آالتبن الناعم امأتعقيم 

مظلمة رطبة ودافئة، حفظها بأجواء والعبوات، تهوية و. بعبوات الزراعة، وترتيب العبوات أو األآياس وإغالقهاط وتعبئة الخلي
 فرزباستخدام األدوات اليدوية، وحصاد المنتوج . وترطيب األوساط ومنطقة الزراعة، وضبط اإلضاءة والحرارة والرطوبة والتهوية

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . ة نماذج العملتعبئ. وتعبئته وتسويقه ،وتدريجهالمنتج 
  

   العاملون في الزراعة المحمية لألغراض التجارية 6115
يخطط العاملون في الزراعة المحمية لألغراض التجارية، وينجزون مهاما فنية تتصل بتجهيز البيوت البالستيكية، وتجهيز نظام الري 

  .ة وتسميد وتخصيب الخضروات والمزروعات ومقاومة اآلفات الزراعية في مجال الزراعة المحمية  وزراع،بالتنقيط
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
 مية خضراوات مح/ مزارع 6115014

  الوصف المختصر
ت، وزراعتها بتقاوي عام ويقـوم بتجهيـز البيوت المحمية لزراعة الخضراوا/  أو تحـت إشـراف مزارع خضراوات منفردًايعمـل

وحصاده، وتعبئة سجالت ونماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة ، الخضراوات المختلفة، وخدمة وتربية المحصول
  .والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

ب وفك شرحات البالستيك، ترآي، ولزراعة محاصيل الخضراوات المحمية تجهيز البيوت البالستيكية واألنفاق والبيوت الزجاجية
ترآيب الخيطان األرضية وخيطان التربية ، وحراثة وتعقيم األرض الزراعية، وتجهيز المساطب الزراعية أو األحواضوربص و

إعداد األوساط الزراعية، وتعبئة صواني .  خطوط الري بالتنقيط، وتغطية المساطب بشرائح الملش األسود، ومدوالتسليق العمودية
ري . ترقيع وخف النباتاتو وزراعة التقاوي، وإنتاج األشتال، وزراعة تقاوي الخضراوات المحمية في األرض الدائمة، التشتيل،

حماية محاصيل الخضراوات وأشتال الخضراوات المحمية، وتسليق تربية وتقليم ووتسميد النباتات بحسب برنامج الري والتسميد، 
 بما مكافحة اآلفات الزراعية بحسب اإلرشادات، ونظمات النمو واإلزهار والنضجإضافة ورش م، والصقيعمخاطر المحمية من 

تعبئة . وجمعها وتعبئتها وتخزينهافرز وتدريج منتجات الخضراوات، وحصاد منتجات الخضراوات، وقطف . يتوافق والمعايير البيئية
  .لصحة المهنية والعامةتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة وا. تعبئة نماذج العملوسجالت المزرعة، 

  
  تجهيز بيئات محمية /  عامل زراعي6115024

  الوصف المختصر
والبيوت المحمية، وإعداد التربة واألوساط الزراعية  خضراوات محمية ويقوم بتجهيز األنفاق الزراعية/ يعمل تحت إشراف مزارع

زية البيئات المحمية، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة للزراعة، وزراعتها، وتشغيل المعدات المرافقة لها، والمحافظة على جاه
  . والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

تجهيز األنفاق الزراعية ومستلزماتها، وإعدادها للزراعة، وتثبيت األسالك الفوالذية بالتربة على خطوط الزراعة، وتغطية األسالك 
فتحها نهارًا بحسب التعليمات، وتجهيز البيوت البالستيكية المحمية للزراعة،وضبط بالشرائح البالستيكية، وإغالق األنفاق ليال و

استقامة األقواس واتجاهها، وتثبيت األقواس الحديدية، وشد األسالك على طول البيت، وتثبيت الشرائح البالستيكية على جانبي البيت، 
سية، وعمل وتجهيز المصاطب أو األوساط الزراعية البديلة للزراعة ة بواسطة الطاقة الشم تعقيم الترب.وتغطية األبواب بالبالستيك
زراعة البذور واألشتال بحسب التعليمات، . وأنابيب الري على المصاطب) الملش( الشرائح البالستيكية بحسب اإلرشادات، ومّد

. يل معدات التدفئة والتبريد والتهويةتشغ. وترقيع وخف البذور واألشتال، وتسليق النباتات على خيطان التسليق، ومتابعة خدمتها
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مراقبة البيوت وإجراء الصيانة الالزمة لها في أثناء الموسم، وإزالة األنفاق الزراعية والشرائح البالستيكية، وترتيبها وحفظها للموسم 
  . نية والعامةتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المه. القادم، وتفكيك ونقل البيوت المحمية بحسب التعليمات

  
   العاملون في اإلنتاج الحيواني لألغراض التجارية612

الحيوانات إلنتاج الحليب واللحوم ورعاية اإلنتاج الحيواني لألغراض التجارية، ويعملون على تكثير وتربية  يخطط العاملون في
  . ن إلنتاج اللحموآذلك الدواجن إلنتاج البيض واللحم وطيور الفري والحمام وتربية األرانب والغزال

  :صنفت مهن هذا الباب في الفصول اآلتية
   لألغراض التجاريةتربية الحيوانات العاملون في 6121
   لألغراض التجارية تربية الدواجن والطيورالعاملون في 6122
   النحالون ومربو دودة القز6123
  . في إنتاج منتجات األلبان لألغراض التجارية العاملون6124

 
   لألغراض التجاريةتربية الحيواناتعاملون في  ال6121 

يخطط العاملون في تربية الحيوانات لألغراض التجارية، وينجزون مهاما فنية تتصل بتربية الحيوانات إلنتاج الحليب واللحوم 
  .ورعايتها والعناية بمواليدها وتغذيتها وتسمينها وحلبها، وآذلك تربية الخيول

   :تيةويضم هذا الفصل األعمال اآل
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   عام / مربي حيوانات6121013
  الوصف المختصر

للتربية، تربية دواجن أو تربية مواشي ويقوم بتجهيز الحظائر، وإنتقاء الحيوانات المناسبة / فني زراعي  أو تحت إشراف منفردًايعمل
زة وتشغيلها، وتنفيذ برامج الصيانة ومراقبة حالتها الصحية، وتجهيزها للتسويق، وترآيب المعدات واألجه ،وإآثارهاوالعناية بها 

وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وتطبيق  مواد وتجهيزات العمل، وتعبئة نماذج العمل، الوقائية لألجهزة والمعدات، وتوفير
 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

  الوصف التفصيلي
 الحيوانات المناسبة انتقاء. المعالف، وإعداد الفرشات أو األقفاصيم، وتوزيع المشارب ونظيف والتعقتجهيز الحظائر وتنفيذ عمليات الت

متابعة للحيوانات، وتوفير مياه الشرب، وتجهيز الخلطات العلفية، وتقديمها . استالم الحيوانات وتوزيعها على أماآن التربيةوللتربية، 
عمليات التلقيح   التعليمات والمساعدة في إجراءبحسبإلآثار والتلقيح تطبيق برامج ا. إجراءات حالبة الحيوانات وجمع البيض

عراض مراقبة أ. يد، والعناية بالمواليدوالعناية بالحوامل والمساعدة في عمليات التول ، وتوفير ظروف التلقيح الطبيعي،االصطناعي
تجهيز وبيع المنتجات . يات العالج والتحصين الطبيب البيطري في عملومساعدةاإلصابات المرضية للقطيع وعزل المصاب منها، 
ترآيب المعدات واألجهزة، وتشغيل المعدات واألجهزة آالمحالب اآللية أو نصف . آالحليب والبيض والدواجن واألغنام واألصواف

.  التعليماتبحسبة  تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة والمعدات المستخدم.ات والحاضنات والخالطات والمطاحناآللية والفقاس
 احتياجاتهم تحديد، وتقييم أداء المرؤوسين .تعبئة نماذج وسجالت العمل.  الكميات والمواصفاتبحسبمواد وتجهيزات العمل  توفير

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  وتنمية مهاراتهموتدريبهم ،التدريبية
  

  أبقار/  مربي حيوانات6121024
  الوصف المختصر

ألغراض إنتاج اللحم  وإآثارهااألبقار ة وتغذيها، تنظيفوالحظائر  تجهيزبمربي حيوانات عام ويقوم   أو تحت إشراف منفردًايعمل
إجراءات وتعليمات وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق المنتجات، تسويق ، وحالبة األبقار والصحية والوالداتلة ومتابعة الحا، واللبن
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

  الوصف التفصيلي
تجهيز .  العمر والحالة الفسيولوجيةبحسبتوزيع األبقار في الحظائر ، وتعقيم الحظائر، ووتجميع الروثتجهيز الحظائر وتنظيفها،  

 بحسبوها عن طريق وزنها تنفيذ برامج تسمين العجول، ومراقبة نموالخلطات العلفية وتقديمها لألبقار، وتوفير مياه الشرب النظيفة، 
في مرحلة الحمل،  لألبقار الصحيةة حالالمراقبة  .في إجراءات التلقيح الطبيعي أو الصناعي إلناث البقر ، والمساعدةالبرامج المحددة

ر يدويًا أو حلب األبقا. ومساعدة الطبيب البيطري في إجراءات توليد اإلناث، وتنفيذ برامج العناية بالمواليد واإلجراءات الوقائية
وإعداد األبقار والعجول  ،تجهيز الحليب للتسويقحفظ وو، وتعقيم المحلب، جهزة الحلب، وتنظيف وخدمة أباستخدام المحالب اآللية

والصحة  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .واألمراض وغيرها في السجالتتوثيق الوجبات الغذائية تعبئة نماذج العمل و .للتسويق
  .لعامةالمهنية وا

  
  أغنام /مربي حيوانات 6121034

  الوصف المختصر
والعناية باألغنام، وإآثارها، وتوفير   األغنام السليمة،واختيار بتجهيز الحظائر، عام ويقوم أو تحت اشرف مربي حيوانات  منفردًايعمل

  .والصحة المهنية والعامة سالمةإجراءات وتعليمات ال، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق الرعاية الصحية لها، وبيع منتجاتها
  الوصف التفصيلي

 األغنام اختيار. يقوم بتجهيز حظائر التربية وتنفيذ عمليات التنظيف وجمع الروث والتخلص منه، وتعقيم الحظائر، ومكافحة الحشرات
 اإلرشادات، وتوفير مياه الشرب، ببحستجهيز الخلطات العلفية، وتقديم العلف لألغنام . السليمة لتربيتها، واستالم األغنام وتسكينها

توحيد مواعيد الشياع عند األغنام بواسطة نظام االسفنجات، . وحالبة األغنام، وجز صوف الضأن وشعر الماعز، وقص األظالف
، غناملألمراقبة الحالة الصحية . التلقيح الطبيعي، ومراقبة اإلناث الحوامل والمشارآة في توليدها، ورعاية المواليد وتسهيل عملية

إعداد وتجهيز المنتجات آالحليب .  تعليمات الطبيب البيطريبحسبوعزل المريض منها، وتنفيذ برامج الصحة الوقائية والعالجية 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت األغنام. والصوف أو أغنام اللحم للبيع

  
  أرانب/ حيوانات مربي 6121044

  الوصف المختصر
 األرانب، والعناية ، واستالمصناديق تربية األرانب تربية أرانب ويقوم بتجهيز وترآيب/  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل
مهنية والصحة ال إجراءات وتعليمات السالمةها، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق تاجنتموتسويق ، ، وتقديم الرعاية الصحية لهابها

  . والعامة
  الوصف التفصيلي

السليمة والخالية اختيار األرانب األمهات والذآور . إعداد صناديق تربية األرانب بالتنسيق مع فني تربية األرانب، وتنظيفها و تعقيمها
الخلطات العلفية تجهيز وتقديم .  التعليماتبحسب المساحية االحتياجات على الصناديق مراعيًاها وتوزيع من العيوب واألمراض،

مراقبة نمو وزيادة وزن األرانب، ، وتوفير المياه النظيفة بالمشارب، و برامج التغذية الموصى بها من االختصاصيينبحسبلألرانب 
مراقبة وتحري أعراض . التلقيح الصناعيفي حاالت الطبيب البيطري  التلقيح الطبيعي، ومساعدةجمع األرانب إلتمام عملية و

 األنواع بحسبتسويق األرانب .  توصيات الطبيب البيطريبحسبمرضية، وتطبيق إجراءات الرعاية الوقائية والعالجية اإلصابات ال
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. فروأو حم أو أرانب من لالمطلوبة 
  .والعامة

  



               790                                العاملون في الزراعة وصيد األسماك                                                       
     

 

  غزالن /مربي حيوانات 6121054
  لوصف المختصرا

عام ويقوم بتجهيز حظائر تربية الغزالن، وتربية الغزالن وإآثارها، وتقديم الرعاية  / مربي حيواناتإشراف أو تحت  منفردًايعمل
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتعبئة نماذج العمل، وتطبيق الصحية لها، وبيع منتجاتها، و

  الوصف التفصيلي
  المعالف والمشارب،وتوزيعالروث، التعقيم وإزالة األوساخ ولغزالن، وتنفيذ عمليات التنظيف وتربية ا لحظائر ومنشآتتجهيز ا

. ، وسقاية الغزالن مياه الشربوتوفير التعليمات، بحسبتجهيز الخلطات العلفية وتقديمها للغزالن . توزيع الغزالن على الحظائرو
 بالحوامل وعزلها، ومساعدة الطبيب البيطري في واالعتناء وتنفيذ برامج التلقيح االصطناعي، توفير مستلزمات التلقيح الطبيعي

تقديم الرعاية الصحية للغزالن، وعزل المصاب منها، ومساعدة الطبيب . توليدها، والعناية بالمواليد والتأآد من تناولها لحليب اللبأ
إجراءات تطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. وانات أو منتجاتها للبيع تجهيز الحي.البيطري في إعطاء العالجات واللقاحات

  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة
  

  إبل/ يوانات مربي ح6121064
  الوصف المختصر

  وتغذيةأو غيره،اإلبل إلنتاج اللحم والحليب تربية  ويقوم بتجهيز حظائر تربية مواشي/  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل
إجراءات وتطبيق ، وتعبئة نماذج العمل  وتسويق منتجاتها،،ومراقبة الوضع الصحي للقطيع  والعناية بها، وإآثارها،الحيوانات

  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة
  الوصف التفصيلي

. وتوزيعها على الحظائر،  والحالة الفسيولوجية العمر والجنسبحسبوتقسيم قطيع اإلبل إلى مجموعات   تنظيف وتعقيم الحظائر،
تنفيذ برامج و الكميات واألوقات المحددة، بحسب بلوإعداد الخلطة العلفية، وتغذية اال، تأمين احتياجات القطيع من المواد العلفية

روف عمليات التزاوج في تسهيل ظ.  الحاجةبحسب بلوتنظيف اال. سقاية القطيع و،توفير مياه الشرب التعليمات، وبحسبالتسمين 
وفطام المواليد في ، ورعاية المواليد بعد الوالدة،  الحوامل، ومساعدة الطبيب البيطري في عمليات الوالدةلنوقوالعناية با، الموسم

، وإعطاء األدوية البيطرية متابعة الحالة الصحية للقطيع، وعزل المريض منها لعرضها على الطبيب البيطري. الوقت المناسب
تعبئة نماذج ). الحليب واللحم( يدويًا في أثناء فترة اإلنتاج، وتسويق منتجات اإلبل النوقحلب .  اإلرشاداتبحسبالوقائية والعالجية 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . العمل وسجالت المزرعة
  

  خيول  / مربي حيوانات6121074
  الوصف المختصر

الخيول والعناية بها، وترويضها،  عام ويقوم بتجهيز إسطبالت التربية، وتغذية/  مربي حيواناتإشراف أو تحت  منفردًايعمل
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتعبئة نماذج العمل، وتطبيق وإآثارها، وتقديم الرعاية الصحية لها، 

 الوصف التفصيلي
. اإلسطبالتب، وتوزيع الخيول على وتجهيز أماآن التعليف والشر والتعقيم، هيز إسطبالت تربية الخيول ومتابعة عمليات النظافةتج

 التعليمات، وتوفير مياه الشرب، وغسل بحسبتقديم األعالف علفية، وتجهيز الخلطة العلفية، وتوفير المستلزمات لعمل الخلطة ال
متابعة .  الخيول وترويضهاوتدريب جام ومعدات رآوب الخيل،ترآيب السرج والل. اخ وتمشيط شعرهاالخيول وتنظيفها من األوس

 لألفراس، والعناية باألفراس الحوامل، االصطناعيالتلقيح  وتهيئة ظروف التلقيح الطبيعي، ومساعدة الطبيب البيطري في إجراء
 تقديم الرعاية الصحية للخيول، ومساعدة الطبيب البيطري في إعطاء العالج .ومساعدة الطبيب البيطري في توليدها، والعناية بالمواليد

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت الخيول والمزرعة. واللقاحات
  

   سائس خيول6121085
  الوصف المختصر

 إجراءات وتعليمات السالمةها، وتنظيفها وتغذيتها، و تطبيق يبوتدر  الخيولخيول ويقوم بترويض/ يعمل تحت إشراف مربي حيوانات
 .والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

.  التعليماتبحسبها لغايات الجري وألعاب الفروسية وتدريب ترويضها،من أجل   األسرجة، وتنفيذ برنامج التدريب اليومي للخيولشّد
وتسريح شعر ، وفرك جسم الحصان باستخدام أدوات وأمشاط الفرك، لفراشي والماء والصابونغسل وتنظيف الخيول باستخدام ا

 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . ة التوصيات، وتقديم مياه الشرب النظيفبحسبتقديم األعالف الخضراء والمرآزة . الخيول
  .والصحة المهنية والعامة

  
  مواشيحّالب  6121095

 الوصف المختصر
أبقار أو أغنام ويقوم بتجهيز أدوات الحالبة والمحالب اآللية، وحلب إناث البقر /  إشراف مربي حيوانات أو تحت منفردًايعمل

 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةواألغنام، وحفظ الحليب، وتطبيق 
 الوصف التفصيلي

تقديم األعالف للماشية قبل إدخالها للحلب، .  التعليماتبحسبا واستعمالها تجهيز أدوات وأواني الحلب والمحالب، وتنظيفها وتعقيمه
نقل ). آليًا أو يدويا(ألبقار واألغنام وإدخال إناث البقر والغنم للحالبة، وتنظيف وتعقيم ضروع الماشية قبل الحالبة، وحالبة إناث ا

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . سويقالحليب إلى أماآن الحفظ، وتجهيز الحليب وحفظه بالتبريد لحين الت
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   جّزاز مواشي6121105
   الوصف المختصر

، إدامة معدات الجزوتنظيف و وإعداده، ويقوم بقص صوف الضأن وشعر الماعز أغنام/  أو تحت إشراف مربي حيوانات منفردًايعمل
  . والعامةوالصحة المهنية إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق و

  الوصف التفصيلي
قص صوف الضأن وشعر الماعز باستخدام و، أغنام لتحديد الموعد المالئم لعمليات القص والجز/ التنسيق مع مربي حيوانات

 جمع الصوف والشعر، وتعقيم ومعالجة الجروح الجلدية التي قد تحدث نتيجة القص، والمقصات اليدوية أو أدوات الجز الكهربائية
إجراءات  تطبيق .شحذ المقصات اليدوية، وإدامة آلة القص األوتوماتيكية، وتنظيف وتعقيم معدات القص وتخزينها .وتعبئتهوتنظيفه 

  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة
  

  مختبرات/  مربي حيوانات6121114
 الوصف المختصر

 ، وتربيتها والعناية بها، المختبراتحيوانات آن التربية، واستالمتجهيز أماعام ويقوم ب/  أو تحت إشراف مربي حيوانات منفردًايعمل
 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوإآثارها، وتطبيق 

 الوصف التفصيلي
زيعها وتو ،انتقاء الحيوانات السليمة، واستالمها. تنظيف وتعقيم الحظائر واألقفاص، وترآيب مستلزماتها من معالف ومشارب ومساآن

 وتقديمها، ، مثل الحرارة والتهوية، وتجهيز األعالف لتربية حيوانات المختبرات المختلفةتوفير الظروف المناسبة. على األقفاص
 التعليمات، والعناية بالمواليد وتغذيتها، ومراقبة بحسبإآثار الحيوانات وتهيئة أماآن التزاوج، . ، وتقديمهاوتوفير مياه الشرب النظيفة

  . والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  توصيات الطبيب البيطريبحسبا الصحية، وتقديم العالجات حالته
  

   حّذاء خيول6121125
  الوصف المختصر

وتنظيف أدوات العمل وإدامتها . بترآيب وخلع حذوة الخيل وترميمها خيول ويقوم/  أو تحت إشراف مربي حيوانات منفردًايعمل
 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق و ،وحفظها

  الوصف التفصيلي
 أو ترآيب وإزالة الحذوات القديمة وترميمها، ترآيب الحذوات على الحوافرو، وتعقيم الجروح، تنظيف حوافر الخيل، ونحتها بالمبرد

تطبيق . اجزاءها التالفة وإدامتها، وتعقيم األدوات وحفظهاتنظيف أدوات العمل من مقصات وسكاآين، واستبدال  .حذوات جديدة
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

  
  مربي حيوانات أليفة6121134

 الوصف المختصر
لعناية بها، عام ويقوم بتجهيز أماآن التربية، وانتقاء الحيوانات األليفة، وتربيتها وا/  أو تحت إشراف مربي حيوانات منفردًايعمل

 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوإآثارها، وإعدادها للتسويق، وتطبيق 
 الوصف التفصيلي

أماآن وأدوات التربية، وتجهيز المعالف  وتعقيم تجهيز حظائر وأماآن التربية بالتنظيف، تزويد الحظائر بالفرشات المناسبة، وتطهير
توفير الظروف البيئية .  التوصياتبحسب التربية آالقطط والكالب، وتوزيع الحيوانات على أماآن التربية اختيار حيوانات. والمشارب

توفير ظروف التزاوج . ، وتقديمهاوتقديمها للحيوانات، وتوفير مياه الشرب المناسبة مثل الحرارة والتهوية، وتجهيز الخلطات العلفية،
 . والمواليد، ومراقبة صحتها العامة وتوفير العالجات واللقاحات باستشارة الطبيب البيطريبالحوامل بين الذآور واإلناث، والعناية

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تجهيز الحيوانات للمعارض والتسويق
  

   خنازير/ حيوانات مربي6121144
  الوصف المختصر

، وتغذيتها، وإآثارها خنازيرواستالم الالخنازير،  بية مواشي ويقوم بإعداد حظائر تربيةتر /راف فني زراعي أو تحت إش منفردًايعمل
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتعبئة نماذج العمل، وتطبيق ، وتقديم الرعاية الصحية لهاوتسمين المواليد، 

  الوصف التفصيلي
وتوفير الظروف استالم اآلباء واألمهات، . تأمين المعالف والمشارب بأعداد آافيةوا، وتعقيمه تنظيفهاوتجهيز الحظائر للتربية، 

عمليات التزاوج  تهيئة ومتابعة ظروف.  التعليمات، وتقديم العلف، وتوفير مياه الشرببحسبالمالئمة لنموها، وإعداد الخلطات العلفية 
ورعاية المواليد بعد الوالدة، ، ليات التوليد بالتعاون مع الطبيب البيطريالعناية بالحوامل، والمساعدة في عم، والطبيعي واالصطناعي

تأمين الرعاية الصحية للقطيع من خالل تطبيق برامج الوقاية الصحية وإعطاء اللقاحات . تسمين المواليد على خلطات علفية خاصةو
تطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. ريبالتعاون مع الطبيب البيطا ، ومعالجتهالخنازيرالبيطرية، وعزل المصاب من 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة
  

   العاملون في تربية الدواجن والطيور لألغراض التجارية 6122
تغذيتها يخطط العاملون في تربية الدواجن والطيور لألغراض التجارية، وينجزون مهاما فنية تتصل بإنتاج الفراخ وتربيتها و

  .ورعايتها، وجمع البيض وفرزه
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
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  فقاسات/ مربي دواجن 6122013

  الوصف المختصر
 وتجهيز بيض التفقيس، ووضع البيض في واختيارويقوم بتنظيف الفقاسة،  تربية دواجن/  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل

ترآيب المعدات واألجهزة ، ووالعناية بالبيض، وتجهيز األفراخ بعد الفقس لعملية التسويق هاالفقاسة، وضبط الظروف البيئية داخل
وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة والمعدات، وتوفير مواد وتجهيزات العمل، وتعبئة نماذج العمل، وإدارة المرؤوسين ، وتشغيلها

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتنمية مهاراتهم، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي

 وعزل البيض غير الصالح مثل البيض واختيار، استقبال بيض التفقيس. تنظيف الفقاسات وإزالة القشور والمخلفات، وتعقيم الفقاسات
بيض في صواني وضع ال. وحفظ البيض تحت درجات الحرارة المناسبة، الصغير أو المشوه، وتدريج البيض، وتنظيف البيض المتسخ

وتقليب البيض ،  التعليماتبحسب وضبط درجة الحرارة والرطوبة والتهوية في الفقاسة ،التفريخ، ووضع صواني التفريخ في الفقاسة
إخراج الفراخ من . يدويًا أو التأآد من عملية التقليب اآللية، وإجراء عملية الفحص الضوئي للبيض لعزل البيض غير المخصب

 بحسبإعطاء اللقاحات الالزمة . دجاج البيض فصل الذآور عن اإلناث، وإتالف ذآور، وغير الصالح إلتالفهالمفقسة، وعزل 
. وتوزيع الفراخ على صناديق النقل، وضبط الظروف البيئية المالئمة وخصوصًا درجة الحرارة في أماآن تواجد الفراخ، التعليمات

 بحسبشغيلها، وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة والمعدات المستخدمة آالفقاسات والحاضنات وت ترآيب المعدات واألجهزة
تقييم أداء المرؤوسين، وتحديد احتياجاتهم . تعبئة نماذج العمل.  الكميات والمواصفاتبحسبتوفير مواد وتجهيزات العمل . التعليمات
  .والصحة المهنية والعامة مةإجراءات وتعليمات السالتطبيق . وتدريبهم وتنمية مهاراتهم التدريبية،

   عام/ مربي دواجن6122023
   الوصف المختصر

وتغذيتها تربية دواجن ويقوم بتجهيز حظائر تربية الدواجن، واستقبال الفراخ وتسكينها، /  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًاليعم
 إجراءات وتعليمات السالمةسين وتنمية مهاراتهم، وتطبيق والعناية بها، وإعداد منتجاتها للتسويق، وتعبئة نماذج العمل، وإدارة المرؤو

  .والصحة المهنية والعامة
   الوصف التفصيلي

انتقاء الطيور .  والمشاربالمعالفتجهيز حظائر تربية الدواجن بتنظيفها و تعقيمها، ووضع الفرشات للتربية األرضية، وترآيب 
مراقبة وضبط درجات الحرارة والتهوية . استقبال الفراخ وتوزيعها على الحظائرفراخ الدجاج والبط والديك الرومي، و: السليمة، مثل

مراقبة ظهور . متابعة عمليات تنظيف المعالف والمشاربو، وتجهيز الخلطات العلفية، وتقديمها للدواجن، االحتياجات بحسبواإلنارة 
متابعة نمو الطيور مع اختيار الوزن المناسب . رشادات اإلبحسباألعراض المرضية، وتقديم الرعاية الصحية الوقائية والعالجية 

تقييم . تعبئة سجالت المزرعة، وتعبئة نماذج العمل. للتسويق، ومتابعة إجراءات إنتاج البيض، وجمع البيض، وفرزه وإعداده للتسويق
والصحة المهنية  وتعليمات السالمةإجراءات تطبيق . وتدريبهم وتنمية مهاراتهم أداء المرؤوسين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية،

  .والعامة
  

  بيض/  مربي دجاج6122034
  الوصف المختصر

وجمع تها والعناية بها، وتغذي دجاج البيض، واستقبال الفراخ، تجهيز حظائربيقوم عام و/ مربي دواجن أو تحت إشراف  منفردًايعمل
 .والصحة المهنية والعامة السالمةإجراءات وتعليمات تعبئة نماذج العمل، وتطبيق ، والبيض وتسويقه

  الوصف التفصيلي
وتهوية المسكن ، وترآيب المعالف والمشارب والمدافئوتحضير أماآن وضع البيض، تجهيز حظائر دجاج البيض الستقبال الفراخ، 

توفير .  التربية األرضية، ومد الفرشة في حاالت بما يتوافق والمعايير البيئيةتنظيف وتعقيم المسكنو اإلرشادات والتعليمات، بحسب
وإستالم الفراخ وتوزيعها، ومراقبة درجة الحرارة داخل المساآن وضبطها، ومراقبة ، درجة الحرارة المناسبة للفراخ قبل استقبالها

 ،بمراقبة نظافة وآفاية ماء الشرب والمشاروتقديمها للقطيع، إعداد الخلطات العلفية، و. وضبط التهوية والرطوبة داخل المسكن
تحري أعراض .  العمر ومرحلة اإلنتاجبحسبإدامة المشارب األوتوماتيكية من االنسدادات، ومراقبة وضبط ساعات اإلضاءة و

جمع البيض،  . ، والعناية بالفراخ والدجاجالوقائية والعالجية بالتعاون مع االختصاصيتنفيذ برامج التحصين واإلصابات المرضية، 
والصحة  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  وسجالت المزرعةتعبئة نماذج العمل. ه وتسويقهتتعبئووتدريجه،  هفرزوتنظيفه، و

 .المهنية والعامة
  

  الحم /  مربي دجاج6122044
  الوصف المختصر

ية بها،  والعناغذيتهاعام ويقوم بتجهيز حظائر تربية دجاج اللحم، واستقبال الفراخ، وت/  أو تحت إشراف مربي دواجن منفردًايعمل
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوإعدادها للتسويق، و تعبئة نماذج العمل، وتطبيق 

   الوصف التفصيلي
انتقاء الفراخ . تجهيز حظائر تربية دجاج اللحم، وتنظيفها وتعقيمها، وإعداد الفرشات للفراخ الصغيرة، وتوزيع المعالف والمشارب

تقديم األعالف للقطيع، وتوفير مياه الشرب، وتحضير الخلطات العلفية، .  اإلعداد الموصى بهابحسبعلى الحظائر  السليمة، وتوزيعها
مراقبة أعراض اإلصابات المرضية واتخاذ اإلجراءات الوقائية و ، الحاجةبحسبوتوفير ظروف التهوية والتدفئة واإلنارة للطيور 

تابعة نمو الفراخ ووزنها واستبعاد غير الصالح، ومتابعة تنظيف المعالف والمشارب، م. والعالجية بالتنسيق مع الطبيب البيطري
جمع طيور دجاج اللحم عند وصولها للوزن المناسب، ووضعها في أقفاص ووزنها، ونقلها إلى  .وجمع الفراخ النافقة والتخلص منها

  .والصحة المهنية والعامة جراءات وتعليمات السالمةإتطبيق  .تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. سيارات النقل لتسويقها
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  فّري/  مربي طيور6122054
  الوصف المختصر

العناية بها، تغذيتها و تربية طيور الفري، واستقبال الفراخ، وحظائربتجهيز  أو تحت إشراف مربي دواجن عام ويقوم  منفردًايعمل
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةئة نماذج العمل، وتطبيق وتعب، تسويقها، ووتقديم الرعاية الصحية لهاوإآثارها، 

   الوصف التفصيلي
لتربية من حيث النظافة والتعقيم، وتوفير فرشة أرضية مناسبة، وتوزيع المعالف والمشارب باألعداد المناسبة للعدد اتجهيز حظائر 

إعداد الخلطات .  مع مراعاة نسبة الذآور إلى اإلناثطيور الفّري، وتوزيع لرعاية من آلة التفقيس إلى ا طيور الفّريفراخنقل . المربى
فراخ من ناحية الحرارة للوتقديم األعالف ومياه الشرب بالنوعية والكمية المناسبة لكل عمر، مراقبة وتوفير الظروف المالئمة العلفية، 

وتجميع البيض الملقح وتنظيفه ، ة جزء من اإلنات إلنتاج البيض الملقحتربي. والرطوبة والتهوية، وتسمين الذآور والفائض من اإلناث
 توصيات بحسبوتقديم العالجات والتحصينات للقطيع  طيور الفّري، مراقبة الوضع الصحي ل.وتفقيسه في آلة التفقيس، وتخزينه

 إلى األقفاص، ومن األقفاص إلى الحظائر من طيور الفّريومتابعة نقل ، تحديد العمر والوزن المناسب للتسويق. الطبيب البيطري
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. سيارة الشحن للتسويق

  
  حمام /  مربي طيور6122064

  الوصف المختصر
وتقديم الرعاية والعناية بها، وتغذيتها وتسكين الطيور، عام ويقوم بتجهيز مساآن الحمام، /  مربي دواجنإشراف أو تحت  منفردًايعمل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوإآثارها، وتعبئة السجالت، وبيع المنتجات، وتطبيق الصحية لها، 
  الوصف التفصيلي

. شارب وأحواض االستحمام، وصناديق القشيقوم بتجهيز الحظائر وأبراج تربية الحمام، وتنظيفها وتعقيمها، وتوزيع المعالف والم
شادات، وتقديم  اإلربحسبتجهيز الخلطات العلفية .  األنواع المحددة، وتوزيعها على المساآن واألبراجبحسباستالم األمهات 
ادات، وعزل  اإلرشبحسب تنفيذ عمليات التحصين والعالج. ، وتعبئة صناديق القش وأحواض االستحمام الحمامطيوراألعالف والمياه ل

عداد واألتعبئة سجالت المزرعة باألنواع .  الصحية الحمامفراخلية الفقس الطبيعي، وتفقد حالة مراقبة عم. المصابةالحمام طيور 
 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  الطلب وبيعهابحسبجمع فراخ أو طيور الحمام . واألوزان والسجل المرضي والتغذية والتكلفة

  .نية والعامةوالصحة المه
  

 
  زينة/  مربي طيور6122074

  الوصف المختصر
وإآثارها، وتقديم  ،ورعايتهاواستالم الطيور مساآن، الويقوم بتجهيز  تربية طيور زينة/  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل

  .ة والعامةوالصحة المهني إجراءات وتعليمات السالمةوتعبئة نماذج العمل، وتطبيق ، الرعاية الصحية لها
  الوصف التفصيلي

، وتوفير مستلزمات التغذية والشرب، تربية طيور الزينة مثل الببغاوات والكناري وغيرها أو مساآن  تجهيز وتنظيم مواقع أقفاص
وتقديم العلف للطيور، ومراقبة نظافة األقفاص والمعالف المساآن، استالم ذآور وإناث طيور الزينة، وتوزيعها على . والبيض

وتوفير المواد ، توفير الظروف البيئية المناسبة للتكاثر مثل درجات الحرارة وعدد ساعات اإلضاءة .المشارب وتنظيفها عند الحاجةو
تحري أعراض .  بالفراخواالعتناء مراقبة وجمع البيض الملقح، وتفقيسه، واألولية لبناء أعشاش التكاثر في حاالت التفريخ الطبيعي،

وتنفيذ اإلجراءات ،  تعليمات المشرف أو الطبيب البيطريبحسبوتنفيذ برامج التطعيم واإلجراءات الوقائية  ،اإلصابات المرضية
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة.  تعليمات الطبيب البيطريبحسبالعالجية 
  .والعامة

  
  نعام /  مربي دواجن6122084

   ف المختصرالوص
 والعناية بها، وإآثارها، وتغذيتهاويقوم بتجهيز حظائر تربية النعام، وانتقاء الطيور،  عام / مربي دواجنإشراف أو تحت  منفردًايعمل

  . والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتسويق منتجاتها، وتعبئة سجالت المزرعة، وتطبيق 
   الوصف التفصيلي

توزيع المعالف و الصغيرة، فراخإعداد الفرشات للو وتنظيفها وتعقيمها، ،آن وحظائر تربية طيور النعام الكبيرة والصغيرةتجهيز مسا
تجهيز الخلطات العلفية، وتقديم األعالف .  طريقة التربيةبحسب السليمة، وتوزيعها على الحظائر  النعامانتقاء طيور. والمشارب

تهيئة .  المريضةطيور النعام اإلرشادات، وعزل بحسبوعالجها طيور النعام تنفيذ عملية تحصين و ،للطيور، وتوفير مياه الشرب
ض صناعيا بالفقاسات، ظروف التزاوج بين الذآور واإلناث، وتهيئة أماآن وضع البيض، وجمع البيض الملقح وحفظه، وتفقيس البي

نتجات للتسويق من بيض أو بيض ملقح أو فراخ أو طيور للحم أو الجلد أو إعداد الم. ، ونقلها إلى سيارات النقل النعامفراخوالعناية ب
  . والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة سجالت المزرعة بسالالت وتكاليف وأمراض القطيع. الريش

  
  بط وإوز/  مربي دواجن6122094

   الوصف المختصر
،  أعدادهاوإآثار والعناية بها،واستالم الطيور ويقوم بتهيئة مساآن البط واإلوز، عام  واجندمربي   أو تحت إشراف منفردًايعمل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتقديم الرعاية الصحية لها، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي
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وتزويد المسكن باحتياجاته من المشارب ، الحرارة المناسبة للفراخنظيف وتعقيم مساآن البط واإلوز، وتوفير درجات جهيز وتت
وإعداد ، وتأمين احتياجات القطيع من المواد العلفيةاستالم الطيور األمهات، وتوزيعها على المساآن،  . وأماآن السباحةوالمعالف

وتوفير مياه   التعليمات،بحسبها  وآمياتها وأوقاتومتابعة عمليات التغذية، الخلطة العلفية، وتقديم العلف يوميًا بالكميات الالزمة
عملية  وجمع البيض الملقح وحفظه لحين إجراء، توفير أماآن خاصة لعملية رقاد األم على البيض في حاالت التفريخ الطبيعي. الشرب

مراقبة الوضع الصحي للقطيع،  .مينهاالفاقسة، وتقديم خلطات علفية خاصة لتسواإلوز   البطفراخالعناية ب. الرقاد أو التفريخ بالمفقسات
تقديم العالج واللقاحات ، ووعزل الطيور المصابة والمشتبه بها لفحصها من قبل الطبيب البيطري، وتحري أعراض اإلصابة المرضية

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل.  تعليمات الطبيب البيطريبحسب
 

  حبش/ مربي دواجن 6122104
  الوصف المختصر

 والعناية وتغذيتهابتجهيز وإعداد مساآن تربية الحبش، وتوزيع الطيور عليها،   أو تحت إشراف مربي دواجن عام ويقوم منفردًايعمل
العمل، وتعبئة مواد وتجهيزات  ومتابعة نمو طيور الحبش وإعدادها للتسويق، وتوفير، ومراقبة اإلصابة باألمراض وعالجها، هاب

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  نماذج العمل،
  الوصف التفصيلي

وتعقيمها، وترآيب المشارب، وتغطية أرضية المساآن بنشارة الخشب أو غيرها من المواد  تجهيز مساآن تربية الحبش وتنظيفها
الخلطات العلفية  إعداد . األعداد الموصى بهابحسبعلى الحظائر   وتوزيعها الحبشطيوراستالم . سبة لتربية طيور الحبشالمنا

 و  الحبشطيوريم مياه الشرب النظيفة، وتدفئة  بالكميات واألوقات المحددة، وتقد الحبشطيور اإلرشادات، وتقديم األعالف لبحسب
إعطاء اللقاحات وها بالتنسيق مع الطبيب البيطري، عالجمتابعة مراقبة أعراض اإلصابة باألمراض، و . الحاجةبحسب تهوية المساآن

توفير مواد  . المناسبةمتابعة نمو طيور الحبش، وإعدادها للتسويق عند وصولها لألوزان واألعمار.  التعليماتبحسبالبيطرية 
  .لصحة المهنية والعامةوا إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. ومستلزمات اإلنتاج والتسويق

  
   النحالون ومربو دودة القز 6123

  .مهاما فنية تتصل بتربية النحل وإنتاج العسل وتربية دودة القزالنحالون ومربو دودة القز يؤدي 
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  عام نّحال  6123013

  الوصف المختصر
خاليا التربية بحسب المواصفات،  زيجهت أصناف النحل، وباختيارة ويقوم  تربية حشرات نافعفني أو تحت إشراف  منفردًايعمل

، وتعبئة نماذج وتوفير مواد وتجهيزات العمل،  العسل والمنتجات األخرىوجني اآلفات، ومكافحةوتربية وإآثار طوائف النحل، 
 .حة المهنية والعامةوتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والص، وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهمالعمل، 

   الوصف التفصيلي
 ترآيب.  آاألصناف الكرنيولية أو االيطالية أو البلديةأصناف النحل المناسبة للمنطقةواختيار لمناحل، نشاء ااختيار المواقع المناسبة إل

وتسكينها، وإنتاج واستبدال إعداد واستالم الطرود .  وترآيب األسالك والشمع على البراويزء خاليا التربية،جميع أجزات ووتجهيز
. )حمايتها أثناء فصل الشتاء (، ونقل وترحيل الخاليا، وتشتيتهابحسب الحاجةالخاليا، وضمها ) تقسيم(الملكات، وإآثار وفصل 

وفرزه جني العسل، . تشخيص أعراض اإلصابات المرضية والحشرية بالتعاون مع المختصين، واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية
تعبئة . بحسب الكميات والمواصفاتتوفير مواد وتجهيزات العمل . وجمع حبوب اللقاحوإنتاج الغذاء الملكي، إنتاج الشمع تعبئته، و

تطبيق إجراءات . وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، تقييم أداء المرؤوسين وتحديد احتياجاتهم التدريبية. العمل وسجالت المنحلنماذج 
  . ة المهنية والعامةوتعليمات السالمة والصح

  
 نّحال  6123024

   الوصف المختصر
 وإآثار طوائف النحل، وقطف العسل ،خاليا، والعناية بالنحل وحمايتهالويقوم بتجهيز نحال عام  أو تحت إشراف  منفردًايعمل

 .وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةوالمنتجات األخرى، 
   الوصف التفصيلي

فرز وترتيب وإعداد البراويز وتثبيت السلك، وتثبيت الشمع على البراويز، وتجهيز الصناديق الخشبية وترآيب وتجميع أجزائها، 
تقديم الغذاء والماء وتنظيف الخاليا، وتدخين الخاليا، والكشف على النحل، . تعقيم وحفظ البراويزوالبراويز وإضافتها أو إزالتها، 

تسكين . الخالياوتهوية تغطية وتظليل ، ومكافحة اآلفات بحسب اإلرشادات. مكافحة الدبابير والنمل والزواحف والطيورولنحل، ل
وقطف المنتجات وتصفية العسل وتعبئته،  قطف براويز العسل وفرزها،.  عند الحاجةالمساعدة بفصل وتقسيم الخالياوالطرود، 

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية . تعبئة نماذج العمل. قاح بحسب اإلرشاداتاألخرى آالغذاء الملكي وحبوب الل
  . والعامة

  
   دودة القز/ مربي6123034

  الوصف المختصر
بها، دودة القز والعناية وتغذية تجهيز وترآيب رفوف وصواني التربية، ب أو تحت إشراف فني تربية حشرات نافعة ويقوم  منفردًايعمل
  .وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة، وتعبئة نماذج العملقطف منتجاتها، و



               795                                العاملون في الزراعة وصيد األسماك                                                       
     

 

   الوصف التفصيلي
تنظيف ، وجمع أوراق التوت وتقديمها لتغذية دودة القز. في الصوانيالقز دود صواني، وترتيب الوترآيب التربية، تجهيز رفوف 

. تعبئة نماذج العمل. وتنظيفها وتجهيزها للتسويق، جمع شرانق الدود .دودة بحسب اإلرشاداتمكافحة آفات ال. صواني ورفوف التربية
  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة

  
  العاملون في إنتاج منتجات األلبان لألغراض التجارية  6124

 فنية تتصل بتعقيم الحليب وإنتاج اللبن الرايب واللبنة والجبنة يقوم العاملون في إنتاج منتجات األلبان لألغراض التجارية بمهام
  .والجميد

   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

  صانع منتجات ألبان 6124013
  الوصف المختصر

 تصنيعومطابقة مواصفاتها، وتجهيز آالت ومعدات   أو تحت إشراف فني تصنيع غذائي ويقوم بتوفير المواد األولية منفردًايعمل
 وتنظيف األجهزة والمعدات ، وتصنيع منتجات األلبان، وتفقد مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة، وتشغيلهااأللبان ومشتقاتها

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق واألدوات،
  الوصف التفصيلي

وضع الحليب في أجهزة ومعدات .  ومطابقة مواصفاتها، وحفظها في البرادات، ووزنها، وتفقد صالحيتها،م الحليب والمضافاتاستال
جهاز البسترة وجهاز فرز الدهون وفّراز القشطة وفّراز الزبدة والخضاضة ومكابس الجبنة وآلة تشكيل  :تصنيع منتجات األلبان، مثل

 لبن رايب :، مثل ومشتقاتهااأللبانأنواع تصنيع مختلف  و الوصفة،بحسبافة المضافات بنسب معينة إض.  وتشغيلهاوضبطها،الجبن، 
أخذ عينة من آل نوع منتج، وفحصه للتأآد من مطابقة المنتج . وجميد سائل وجميد صلب وجبنة بيضاء وقشطة ولبنة وزبدة

تقييم أداء المرؤوسين، . عدات وأدوات تصنيع منتجات األلبانتنظيف أجهزة وم. للمواصفات المطلوبة مثل درجة الحموضة والملوحة
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل .وتحديد احتياجاتهم التدريبية، وتدريبهم وتنمية مهارتهم

  .والعامة
  

  لّبان  6124024
  الوصف المختصر

ن ويقوم باستالم الحليب ومطابقة مواصفاته، وتجهيز آالت ومعدات تصنيع اللبن  أو تحت إشراف صانع منتجات ألبا منفردًايعمل
 وتنظيف اآلالت والمعدات واألدوات، وتعبئة نماذج العمل، وحفظها،، وتصنيع اللبن واللبنة والزبدة وتعبئتها  وتشغيلهاوالزبدة واللبنة

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق 
   صف التفصيليالو

 والقشطة تجهيز آالت ومعدات تصنيع اللبن الرائب واللبنة.  وتفقد صالحيتها، ومطابقة مواصفاتها، ووزنها،استالم الحليب والمضافات
 بحسب تصنيع اللبن واللبنة والقشطة والزبدة. جهاز التعقيم ومضخات السحب والمكابس والخالط، وضبطها، وتشغيلها: ، مثلوالزبدة
، وحفظها في ظروف تخزين مناسبة من  األوزان المطلوبةبحسب وتعبئة المنتجات بالعبوات المناسبة ، يدويًا وآليًاصفات المطلوبةالموا

تطبيق . تعبئة نماذج العمل.  تنظيف آالت ومعدات أدوات تصنيع اللبن واللبنة والقشطة والزبدة.حيث درجات الحرارة والرطوبة
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة
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  جّبان 6124034

  الوصف المختصر
 أو تحت إشراف صانع منتجات ألبان ويقوم باستالم المواد األولية ومطابقة موصفاتها، وتجهيز وتشغيل آالت ومعدات  منفردًايعمل

، وتنظيف آالت ومعدات وأدوات حفظها ووالطباخ، وتصنيع الجبنة بأنواعها وتقطيعها وتعبئتها والمكبس الخالط :تصنيع الجبنة، مثل
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتصنيع الجبنة، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق 

  الوصف التفصيلي
 تجهيز أدوات وآالت. الحليب والبادئ والمضافات، ووزنها، ومطابقة مواصفاتها، وتفقد مدة صالحيتها: استالم المواد األولية، مثل

الحليب والحليب المبستر والمضافات والبادئ،  :الطباخ والخالط والمكبس، ووضع المواد األولية فيها ، مثل: تصنيع الجبنة، مثل
 بحسب الطلب، وتقطيعها بحسبتصنيع الجبنة بأنواعها .  أدلة التشغيلبحسب وضبطها من حيث المدة ودرجة الحرارة، وتشغيلها

 األوزان المطلوبة، وإضافة المحلول الملحي، وحفظها في ظروف بحسببئتها بالعبوات المناسبة والحجم والشكل المطلوبين، وتع
. الطباخ والمكبس والخالط : تنظيف آالت ومعدات وأدوات تصنيع الجبنة، مثل.تخزين مناسبة من حيث درجة الحرارة والرطوبة

  .مهنية والعامةوالصحة ال إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل
  

  صانع جميد 6124045
  الوصف المختصر

لتصنيع الجميد ومطابقة مواصفاتها، وتجهيز الالزمة  أو تحت إشراف صانع منتجات ألبان ويقوم باستالم المواد األولية  منفردًايعمل
وتنظيف أدوات ومعدات تصنيع الخضاضة والخالط وتشغيلها، وصنع الجميد وتجفيفه وتخزينه،  : مثل،أدوات ومعدات تصنيع الجميد

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةالجميد، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي
 ومطابقة ، ووزنها، وتفقد مدة صالحيتها،الحليب واللبن الرائب واللبنة: لتصنيع الجميد الصلب، مثل  الالزمةاستالم المواد األولية

تخثير اللبن المخضوض، وإضافة الملح بنسبة . ي الخضاضة أو الخالط، وخض اللبن يدويا أو آلياوضع اللبن الرائب ف. مواصفاتها
معينة، وتشكيل اللبنة الناتجة على شكل أقراص، ووضعها على منضدة لتجفيفها، وتخزين أقراص الجميد الجافة في ظروف تخزين 

إجراءات وتعليمات تطبيق . الخضاضة والخالط :، مثل الجميد ومعدات تصنيع تنظيف أدوات.درجة الحرارة والرطوبة مناسبة مثل
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

  
  صانع سمن حيواني 6124055

  الوصف المختصر
 ومطابقة مواصفاتها، الالزمة لتصنيع السمن الحيواني  أو تحت إشراف صانع منتجات ألبان ويقوم باستالم المواد األولية منفردًايعمل

، وتنظيف الطباخ واألواني  وحفظهوات ومعدات تصنيع السمنة الحيوانية وتشغيلها، وتصنيع السمن الحيواني وتعبئتهوتجهيز أد
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةالمستخدمة، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي

 ومطابقة ، وتفقد مدى صالحيتها،صبغات والنكهات، ووزنهاالزبدة وال: استالم المواد األولية الالزمة لتصنيع السمنة الحيوانية، مثل
البرغل  : والمواد اإلضافية، مثل، إضافة الزبدة بالتدريج. واألدوات، وضبط شعلة الطباخ، وتشغيلهتجهيز األواني. مواصفاتها

 األوزان بحسبلعبوات المناسبة تها باوتعبئتحريكها، وتبريد السمنة المنتجة، والصبغات والنكهات على الزبدة في أثناء الغلي، و
 تنظيف الطباخ واألواني واألدوات .درجة الحرارة والرطوبة والضوء :المطلوبة، وحفظها في ظروف تخزين مناسبة، مثل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . المستخدمة
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   العاملون في زراعة الغابات وما يرتبط بها613
  .  الغابات ونباتات الرعي، ويجمعون الحطب، وينتجون الفحم النباتيأشجارون في زراعة الغابات ويزرعون يخطط العامل

  : في الفصلين اآلتيينصنفت مهن هذا الباب
   مزارعو الغابات والمراعي6131
  .امونابون والفّح الحّط6132

  
   مزارعو الغابات والمراعي6131

  .ضي الزراعية، ويزرعون أشجار الغابات ونباتات الرعييخطط مزارعو الغابات والمراعي واألرا
  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
   مزارع غابات6131014

  الوصف المختصر
أشجار الغابات، وتجهيز ) تقاوي(غابات ومراعي ويقوم بجمع وإعداد وحفظ بذور /  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل

 البذور والعناية بها، وتجهيز أراضي الغابات، وزراعة الغراس، ومتابعة نموها والعناية بها، الخلطات الزراعية بالمشتل، وزراعة
  .ومراقبة عمليات االحتطاب والرعي، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة

   الوصف التفصيلي
تجهيز .  وتجفيفها ومعاملتها، واستخالص البذور، وحفظها لوقت الزراعةجمع ثمار أشجار وشجيرات الغابات بحسب اإلرشادات
زراعة البذور في العبوات الزراعية بالمشتل، وريها وتسميدها، ومتابعة . خلطات التربة أو األوساط الزراعية، وتعبئتها في العبوات

يز األراضي المنوي زراعتها تجاريَا، وحفر تجهيز مصاطب زراعة الغراس الحرجية بمراعاة الخطوط الكنتورية، وتجه. نموها
، وتنفيذ برنامج الري والتسميد، )الترقيع(ادة زراعة الفاقد منها مراقبة نمو األشتال وإع. زراعة الغراس في الموقع الدائم. الجور

 عمليات االحتطاب ضبط. وتقليم وقص أشجار الغابات بحسب اإلرشادات، وتجهيز وإدامة خطوط النيران، ومراقبة نشوب الحرائق
  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. تعبئة نماذج العمل. والرعي، وتنظيم دخول المواشي بحسب اإلرشادات

  
  مزارع مراعي  6131024

  الوصف المختصر
 النباتات الرعوية، وتشتيلها، )بذور(غابات ومراعي ويقوم بجمع وإعداد وحفظ تقاوي /  أو تحت إشراف فني زراعي منفردًايعمل

وزراعتها في أراضي المراعي، ومراقبة عمليات الرعي، والعناية بالمراعي، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية 
  . والعامة

  الوصف التفصيلي
. ر، وحفظ البذور لوقت الزراعةجمع تقاوي نباتات المراعي الطبيعية بحسب التعليمات، وتنفيذ عمليات تجفيفها واستخالص البذو 

تهيئة األرض الدائمة، وزراعتها بالنباتات الرعوية آالنفل والبيقيا . تجهيز خلطات التربة الزراعية، وزراعة البذور في المشتل
عدم تحديد نباتات المراعي السامة وإمكانية التخلص منها، ومراقبة المراعي وضمان . والقطف، وتطبيق تقنيات الحصاد المائي

 بعض قصمتابعة نمو النباتات في المراعي، و. االعتداء عليها أو رعيها في األوقات غير المناسبة، وتنظيم دخول حيوانات المراعي
تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة . النباتات الرعوية بحسب التعليمات وتجفيفها وتخزينها لالستفادة منها في أوقات الحقة

  .المهنية والعامة
  

  امونابون والفّح الحّط6132
  .امون الحطب من الغابات، وينتجون الفحم النباتيابون والفّحيجمع الحّط

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

   حّطاب6132015
  الوصف المختصر

زيتها، وتقليم  أو تحت إشراف مزارع غابات ومراعي عام ويقوم باستعمال أدوات القص والتقطيع والحفاظ على جاه منفردًايعمل
  .األغصان وقطع األشجار عند اآتمال نموها، وتطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية

  الوصف التفصيلي
استعمال وتجهيز وتشغيل أدوات القص والتقطيع آالمقصات والمناشير ومحرآات البنزين الصغيرة، والحفاظ على جاهزيتها 

ومراقبة نمو األشجار، وقص األشجار وتقطيعها  صان الزائدة والضعيفة وتجميعها،تقليم األغ .لالستعمال، وتنظيف وحفظ األدوات
تطبيق إجراءات السالمة . ألغراض التصنيع بحسب اإلرشادات، واالشتراك في تجميع ونقل أغصان األشجار ومخلفات التقليم

   .والصحة المهنية
  

  ام فّح6132025
  الوصف المختصر

 الحطب المحترق، وإطفاءوترتيب الحطب في حجرة معزولة عن الهواء، ومراقبة احتراق الحطب،  ، ويقوم بجمع الحطب منفردًايعمل
  . ، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةوجمع الفحم وفرزه

  الوصف التفصيلي
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 مخروطية، أآوامب الحطب في ترتيب الحطب في حجرات معزولة عن الهواء، وترتي. ، تجميعها، وتجفيفهااألشجار أغصانقص 
تطبيق .  تجميع الفحم النباتي وفرزه. الحطب المحترقإطفاء.  الحطب ومراقبة اآتمال االحتراقإشعال. وطمر الحطب بالتراب

  . إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة
  

   أو صيدها لألغراض التجارية سماك العاملون في تربية األ614
 أسماك في أحواض خاصة، وآذلك تربية سماك لألغراض التجارية مهاما فنية تتصل بتربية األسماكون في تربية األيؤدي العامل

  . من البحارسماكالزينة، وصيد األ
  :ةاآلتيل وصنفت مهن هذا الباب في الفص

  واألحياء المائية سماك األمربو 6141
   صيادو األسماك واألحياء المائية6142
  . صيادو البر6143

  
  مربو األسماك واألحياء المائية 6141

 في أحواض خاصة، وآذلك تربية سماك لألغراض التجارية، وينجزون مهاما فنية تتصل بتربية األسماكالعاملون في تربية األيؤدي 
  . الزينةأسماك

   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
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   عام /مربي سمك 6141013
   الوصف المختصر

تربية سمك ويقوم بمتابعة تجهيز برك وأحواض التربية وتشغيل أجهزتها، وإآثار السمك، / حت إشراف فني زراعي أو ت منفردًايعمل
إجراءات وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، وتطبيق ، تعبئة سجالت ونماذج العملو العناية به، وإعداده للتسويق،تغذيته وو

  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة
  وصف التفصيليال

 المواصفات، ومتابعة تنظيف البرك واألحواض، وتعبئتها بحسبمتابعة تجهيز المنشآت والمعدات واألجهزة آالبرك وأحواض التربية 
، وتوزيعها على أماآن التربية، ونقل الفراخ إلى أحواض التربية سماكاستالم أمهات وذآور األ. بالمياه، وتشغيل األجهزة والمعدات

مراقبة ظهور األعراض المرضية، وتقديم الرعاية الصحية و سماك،إعداد الخلطات العلفية، وتقديمها لأل. فئات العمرية البحسب
، وفرزها سماكتجميع وصيد األ.  الحاجةبحسب اإلرشادات، وفحص نوعية المياه دوريا وتغييرها بحسبالوقائية والعالجية 

، تقييم أداء المرؤوسين. تعبئة نماذج العمل، ولمزرعة من مدخالت ومخرجات اإلنتاجسجالت ا تعبئة .وإعدادها للتسويق وتدريجها،
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  وتنمية مهاراتهموتدريبهم ،تحديد احتياجاتهم التدريبيةو
  

  زينة/ مربي سمك 6141023
  الوصف المختصر

 الزينة والعناية بها، أسماكتغذية و، أحواض التربيةبتجهيز برك وتربية سمك زينة ويقوم / راعي أو تحت إشراف فني ز منفردًايعمل
تعبئة ومواد العمل،  توفيرو، متابعة صيانتهاوتشغيل المعدات واألجهزة، وترآيب و ،وتقديم الرعاية الصحية لها، وإآثار سمك الزينة

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق وإدارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم، ونماذج العمل، 
  الوصف التفصيلي

مثل الحصى ومضخات الهواء، وتعبئة األحواض  لها اللوازم والمعدات الالزمةووضع أحواض تربية سمك الزينة،  برك وتجهيز
وتوفير الظروف المالئمة ،  التعليماتبحسبئمة لها باألعالف المال سماكتغذية األ.  باألنواع واألعداد الالزمةسماكاألووضع بالماء، 

 بحسبوتغيير مياه الحوض  لتزويدها باألآسجين، وتشغيل مضخات الهواء، لنموها وتكاثرها وخصوصًا درجة حرارة الماء
جهزة آأجهزة ترآيب المعدات واأل.  تعليمات الطبيب البيطريبحسب المصابة ومعالجتها، ومكافحة اآلفات سماكعزل األ. اإلرشادات

 بحسبمواد العمل  توفير . لألجهزة والمعدات والعالجيةتنفيذ برامج الصيانة الوقائية ، وخدمتها، ومتابعةهاتشغيلوالتهوية والتدفئة، 
 وتدريبهم وتنمية تقييم أداء المرؤوسين، وتحديد احتياجاتهم التدريبية،.  وسجالت المزرعةتعبئة نماذج العمل .الكميات والمواصفات

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . مهاراتهم
  

   مربي محار وقشريات6141034
  الوصف المختصر

بيض، الوجمع ، يقوم بالمشارآة في تجهيز أرضية أحواض التربية للمحار والقشريات أو تحت إشراف مربي سمك عام ومنفردًا يعمل
 وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية ه،المحار وتسويقمع جللمحار، وة ومكافحة األعداء الطبيعي

  .والعامة
  الوصف التفصيلي

تحديد المنطقة المناسبة للتربية بالتعاون مع المعنيين، والمشارآة في تجهيز وتسوية أرضية الشواطئ، وبناء سدود لحجز مياه المد 
جمع بيض المحار والقشريات، ، ومد خيوط شباك تعليق بيض المحار والقشريات.  ونثر األصدافوالجزر، والمشارآة في تكسير

وتغليفها وتدريجها جمع المحار والقشريات وفرزها، . مكافحة األعداء الطبيعية للمحار والقشريات. ره على خيوط شباك التربيةثون
  .المة والصحة المهنية والعامةتطبيق إجراءات وتعليمات الس. تعبئة نماذج العمل. وتسويقها
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   صيادو األسماك واألحياء المائية6142
  .يصطاد الصيادون السمك والمحار من المياه الداخلية والشواطئ

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

  صياد بحري 6142014
  الوصف المختصر

 واألحياء البحرية، سماكصيد، ونصب الشباك، وصيد األ ويقوم بتجهيز المرآب وشباك وأدوات الصيد، وتحديد أماآن ال منفردًايعمل
 إجراءات وتعليمات السالمة، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق ت واألجهزة وتشغيلها، ومتابعة صيانتهاترآيب المعداوفرزها وحفظها، و

  .والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

تحديد . صيد، وتجهيز وتفقد الشباك وصيانتها، وتجهيز أدوات الصيد المساعدةإدامة المراآب وتفقد جاهزيتها، وتجهيزها لإلبحار وال
رمي الشباك ونصبها في المياه، وسحب الشباك  .سماك واألحياء البحرية، وتوجيه المرآب إلى أماآن تواجد األسماكأماآن تواجد األ

فرز وتصنيف .  منها للبحر الصغير وغير القابل للتسويقوإعادة  واألحياء البحرية منها،سماكعند التأآد من االصطياد، وتفريغ األ
ترآيب معدات . الحجم، وتنظيفها وتعبئتها، وحفظها بالطرق المناسبة لحين تسويقها النوع وبحسب التي تم اصطيادها األحياء البحرية

. تعبئة نماذج العمل وسجالت الصيد.  لألجهزة والمعدات والعالجيةتنفيذ برامج الصيانة الوقائية وخدمتها، ومتابعة الصيدأجهزة و
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 

  
  غواص محار 6142024

  الوصف المختصر
وتعبئة تجهيز لعملية الغوص، والغوص في أعماق البحر، وجمع المحار الناضج، وتنظيف المحار وتسويقه، الويقوم ب  منفردًايعمل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةق نماذج العمل، وتطبي
  الوصف التفصيلي

تحديد أماآن تواجد المحار، الغوص في . إدامة معدات الغوص وتفقد جاهزيتها، وارتداء مالبس الغوص ومعدات التنفس اإلصطناعي
فرز وتنظيف المحار، . لسحب السالل للمرآبووضعه في سالل الجمع، وإعطاء اإلشارة لمعاونيه  جمع المحار الناضج. أعماق البحر

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل. وتعبئة وتسويق المنتجات
  

   صيادو البر6143
  .يصطاد صيادو البر الطيور ألغراض التربية واللحم

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

   صياد طيور6143014
   المختصرالوصف

 ويقوم بإعداد وتجهيز معدات الصيد وتفقد جاهزيتها، وصيد الطيور باألدوات المختلفة، وتجهيز الطيور لالستهالك أو  منفردًايعمل
  .، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةالتسويق

  الوصف التفصيلي
. والشباك والسكاآين، وتنظيفها، وتفقد جاهزيتها، واستبدال األجزاء التالفةاألسلحة واألقفاص : تجهيز معدات وأدوات الصيد، مثل

صيد الطيور باستخدام . الحصول على تصاريح حيازة البنادق وصيد الطيور، وتحديد أماآن تجمع الطيور واألوقات المناسبة لصيدها
ات المختلفة آالبنادق والشباك واألقفاص، وجمع آالب الصيد أو بيزان وصقور الصيد، وصيد الطيور أو جمعها بالوسائل واألدو

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة . الطيور المصطادة، وذبحها وتنظيفها، وإعدادها لالستهالك أو للتسويق، وحفظها بالوسائل المتاحة
  .والصحة المهنية والعامة

  
   صياد حيوانات برية6143024

  الوصف المختصر
 ونصب مصائد الحيوانات البرية، وصيد الحيوانات البرية باستخدام األعيرة معدات الصيد وتفقد جاهزيتها، ويقوم بتجهيز  منفردًايعمل

  . وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةالنارية،
  الوصف التفصيلي

د، ونصب المصائد ومراقبتها، مطاردة اختيار مواضع المصائ.  مصائد الحيوانات البرية، وإصالح أعطالها، وتجهيزها للصيدتفقد
تطبيق إجراءات وتعليمات . مراقبة مواسم الصيد وتطبيق تعليمات األجهزة المختصة. الحيوانات البرية واصطيادها باألعيرة النارية

  .السالمة والصحة المهنية والعامة
  

  )المزارع الصغيرة( العاملون في الزراعة لحسابهم الخاص 62
المحاصيل الحقلية والشجرية، ويزرعون الخضروات والفواآه، ) المزارع الصغيرة(ي الزراعة لحسابهم الخاص يزرع العاملون ف

  . من المال لذويهماألدنى والحد مأوىتوفير الغذاء والمن أجل ويرعون الحيوانات، 
  :صنفت مهن هذا الجزء في الباب اآلتي

  ).صغيرةالمزارع ال(العاملون في الزراعة لحسابهم الخاص  621
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  )المزارع الصغيرة(العاملون في الزراعة لحسابهم الخاص  621

المحاصيل الحقلية والشجرية، ويزرعون الخضروات والفواآه، ) المزارع الصغيرة(يزرع العاملون في الزراعة لحسابهم الخاص 
  .توفير الغذاء والمأوى والحد األدنى من المال لذويهممن أجل ويرعون الحيوانات، 

  : مهن هذا الباب في الفصل اآلتيصنفت
  .)المزارع الصغيرة(العاملون في الزراعة لحسابهم الخاص  6210

  
  )المزارع الصغيرة(العاملون في الزراعة لحسابهم الخاص  6210

ه، المحاصيل الحقلية والشجرية، ويزرعون الخضراوات والفواآ) المزارع الصغيرة(لحسابهم الخاص يزرع العاملون في الزراعة 
  .توفير الغذاء والمأوى والحد األدنى من المال لذويهممن أجل ويربون الحيوانات والدواجن والطيور 
  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  )زراعة مروية( إنتاج نباتي / مزارع 6210014

  الوصف المختصر
صيل واألشجار المثمرة، والعناية بها، وحصاد والمحا زراعة الخضراوات، و للزراعة المروية ويقوم بتجهيز األرض منفردًايعمل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتعبئة نماذج العمل، وتطبيق ، منتجاتها وتسويقها
  الوصف التفصيلي

المصاطب، تهيئة األتالم واألحواض أو  وتسوية األرض وتنعيمها، ووإضافة السماد العضوي، تحضير األرض الزراعية بحراثتها، 
ترآيب البيوت المحمية وتجهيزها، والمساعدة بتمديد . وربصها وتعقيمها، وإضافة السماد الكيميائي، وإعداد الحفر لزراعة األشجار

 األشجار المثمرة، وتربيتها وتطعيمها أشتال الخضراوات، وترقيع الفاقد منها، وزراعة أشتالزراعة بذور المحاصيل أو . شبكة الري
 بما يتوافق والمعايير مكافحة اآلفات الزراعية. ري وتسميد المحاصيل، وعزق المزروعات وإزالة األعشاب. وتسنيدهاوتقليمها 
تعبئة . حصاد المحاصيل الحقلية، وقطف منتجات الخضراوات وأشجار الفاآهة، وفرز المنتجات وتجفيفها، وتعبئتها وتسويقها. البيئية

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةق تطبي. نماذج العمل وسجالت المزرعة
  
  )زراعة بعلية(إنتاج نباتي / زارعم 6210024 

   الوصف المختصر
والمحاصيل الحقلية واألشجار المثمرة، والعناية بها،  الخضراوات، وزراعة  للزراعة البعلية ويقوم بتجهيز األرض منفردًايعمل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة نماذج العمل، وتطبيق وحصاد منتجاتها و تسويقه، وتعبئة
  الوصف التفصيلي

 وتجهيز مزارع الخضراوات، وعمل الخطوط أو ،تجهيز األرض ببناء السالسل الحجرية، وتهيئتها بالحراثة والتسوية والتنعيم
 وزراعة ،والمحاصيل الحقلية  الخضراواتأشتالة بذور وزراع.  وتجهيز الحفر لزراعة األشجار المثمرةاألحواض المساطب أو

،  بما يتوافق والمعاييرتسميد األشجار والمحاصيل، وإزالة األعشاب وعزق التربة، ومكافحة اآلفات الزراعية . األشجار المثمرةأشتال
ودرس ثمار أشجار الفاآهة، حصاد المحاصيل الحقلية، وقطف منتجات الخضراوات، وقطف . وتربية وتطعيم األشجار، وتقليمها

إجراءات وتعليمات تطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. وتعبئتها، وتوريدها لألسواق لمنتجاتا وفرزالحبوب والبقوليات، 
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

  
  حيوانات/مربي 6210034

 الوصف المختصر
وتسويقها، وتعبئة نماذج العمل، وتطبيق ، العناية بها، وإآثارهاتغذيتها وو تقاء الحيوانات،ويقوم بتجهيز أماآن التربية، وان  منفردًايعمل

 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة
  الوصف التفصيلي

ن الظروف وتأمي انتقاء الحيوانات وتوزيعها في الحظائر، .الحظائر ومساآن التربية، وتجهيز وتنظيف المعالف والمشارب تجهيز
 عي، وتوفير مياه الشرب للحيوانات،في المرا الحيوانات تجهيز الخلطات العلفية وتقديمها للحيوانات، ورعي. البيئية المناسبة للتربية

تهيئة وتأمين ظروف التزاوج .  إرشادات الطبيب البيطريبحسبوالعالجات  مراقبة ظهور األعراض المرضية، وتأمين اللقاحاتو
 ،تجهيز الحيوانات للتسويق). الرضاعة والتغذية( ومراقبة عمليات الوالدة والعناية بالمواليد ،)المعاشير(عناية بالحوامل الطبيعي، وال

 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. وتسويقها
   

   دواجن/ مربي6210044
  الوصف المختصر

، وتقديم الرعاية الصحية لها ،وإآثارها تغذيتها والعناية بها،استالم الفراخ، وو، إعداد مساآن الطيور الداجنةب ويقوم فردًا منيعمل
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق وتعبئة نماذج العمل، و

  الوصف التفصيلي
 أو بالمواد وفرش أرضية المسكن بنشارة الخشب ، اللحم والبط واإلوزجودجادجاج البيض : إعداد مساآن الطيور الداجنة، مثل

. استالم وتوزيع الفراخ على المساآن. وتجهيز المساآن من حيث النظافة والتعقيم وتوفير المعالف والمشارب بأعداد آافيةاألخرى، 
توفير . روف المناسبة من درجات الحرارة والتهويةتوفير مياه الشرب باستمرار وتوفير الظو  التعليمات،بحسبتقديم العلف يوميًا و

. تجميع البيض الملقح والعناية بهو، لحضانةوا التفقيس اآللي أو الطبيعيومتطلبات اث نمن حيث عدد الذآور إلى اإلاإلآثار متطلبات 
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 وإعطاء اللقاحات البيطرية ، الالزمة إجراءات الرعاية الصحيةوتنفيذ، عزل الطيور التي تظهر عليها أعراض اإلصابة المرضية
 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة.  تعليمات الطبيب البيطريبحسبالوقائية والعالجية 

  .والصحة المهنية والعامة
   طيور/ مربي6210054

  الوصف المختصر
تعبئة ، ووتقديم الرعاية الصحية لها ور الزينة، وتغذيتها، وإآثارها،الطيور الداجنة وطيوتسكين مساآن، ال ويقوم بتهيئة  منفردًايعمل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق ونماذج العمل، 
  الوصف التفصيلي

بغاوات البط واإلوز والحمام والفري والحبش، وتجهيز مساآن وأقفاص طيور الزينة مثل الب: تهيئة مساآن الطيور الداجنة، مثل
وتوفير الظروف المناسبة لكل نوع من الطيور من حيث درجات الحرارة واإلضاءة  مساآن،الوطيور الكنار، وتنظيف وتعقيم 

توفير المعالف والمشارب الخاصة بكل صنف من هذه الطيور، وتجهيز الخلطة العلفية الخاصة . ، واستالم وتسكين الطيوروغيرها
توفير متطلبات التكاثر مثل أماآن لوضع البيض، ومستلزمات بناء . علف المناسب، وتوفير مياه الشربوتقديم ال ،بكل نوع من الطيور

، إعطاء اللقاحات الالزمة، وتقديم العالج للحاالت المرضية بالتنسيق مع األخصائي. ، ومراقبة البيوض والفراخ الصغيرةاألعشاش
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . مزرعةتعبئة نماذج العمل وسجالت ال. وعزل الطيور المريضة

  
   نحل /مربي 6210064

  الوصف المختصر
إجراءات وتطبيق وتسويقه،  العسل، وجني اآلفات، والعناية بها ومكافحة ، وتسكينها،تربية وإآثار طوائف النحلب ويقوم  منفردًايعمل

  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة
   الوصف التفصيلي

تقديم . وإآثار الخالياها، تسكينواستالم الطرود، . ، وتوفير أماآن ووسائل التربية التقليديةالحديثةء خاليا التربية جمع أجزات و تجهيز
ة الخاليا  اإلرشادات، وتشتيبحسبمكافحة اآلفات و ،مكافحة الدبابير والنمل والزواحف والطيورعند الحاجة، والغذاء والماء للنحل 

تطبيق . تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. وتعبئة العسل، وتسويقه ، وفرزه وتصفيته،جني العسل. )حمايتها أثناء فصل الشتاء(
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

  
   طبية نباتاتمزارع  6210074

  الوصف المختصر
وتسويقها، اتها، جوقطف وحصاد منتتها، المحاصيل الطبية، ورعايتقاوي ية، وزراعة تجهيز األرض الزراعبويقوم  منفردًا يعمل
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق و

  الوصف التفصيلي
راعة ز. العضويونثر السماد  وعمل االتالم أو األحواض، بالحراثة، الميرميةتجهيز األرض لزراعة المحاصيل الطبية آالزعتر و

ورش   وإضافة األسمدة عند الحاجة، وعزق النباتات،شتال األري .تها في الموقعوزراعونقلها ، شتالاألإنتاج تقاوي المحاصيل و
إعداد النباتات . وفرزهاالمنتجات، تجفيف ونشر و ،قطف وحصاد منتجات المحاصيل الطبية. المبيدات ومكافحة اآلفات الزراعية

تطبيق  .تعبئة نماذج العمل وسجالت المزرعة. اجة، وتسويق المنتجات بالبيع المباشر أو توريدها لألسواق الحبحسبالطبية للتسويق 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة


