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 تنفيذ برامج الوقاية والمكافحة لالفات بحسب اإلرشادات      - 229



 متابعة نمو األشتال وتطورها وتقييمها، وتقسية وخلع األشتال، ونقلها ألماكن الزراعة الدائمة      - 230

 مزارعو أزهار القطف 61132

 تجهيز البيوت المحمية لزراعة نباتات وابصال أزهار القطف      - 231

 تجهيز األرض واالوساط الزراعية  للزراعة من حراثة وتعقيم وتخطيط      - 232

233 
زراعة تقاوي أزهار القطف، مثل: البذار واألبصال واألشتال، وتنفيذ برامج خدمة المحصول من تربية       -

 وتقليم وتثبيت الزوايا ورفع الشبك وتسنيد األشتال. ومراقبة نمو النباتات

 تنفيذ برامج الري والتسميد      - 210

 تنفيذ برامج مكافحة اآلفات      - 234

235 
تنفيذ برامج قطف نباتات الزينة وأزهار القطف وتوضيبها وتعبئة وتدريج وتغليف أزهار القطف ونباتات       -

 الزينة

6121 
مربو الماشية ومنتجو االلبان 

 لألغراض التجارية

 مربو االبقار 61211

 تجهيز الحظائر وتنظيفها وتعقيمها      - 236

 تجهيز الخلطات العلفية وتقديمها لألبقار، وتوفير مياه الشرب النظيفة      - 237

 تنفيذ برامج تسمين العجول، ومراقبة نموها عن طريق وزنها بحسب البرامج المحددة      - 238

 إجراءات التلقيح الطبيعي أو الصناعي إلناث البقر المساعدة في      - 239

 تنفيذ برامج العناية بالمواليد واإلجراءات الوقائية      - 240

 حلب األبقار يدوياً أو باستخدام المحالب اآللية وتنظيف وخدمة أجهزة الحلب، وتعقيم المحلب      - 241

 مربو االغنام و الضأن 61212

 تجهيز حظائر التربية وتنفيذ عمليات التنظيف وتعقيم الحظائرومكافحة الحشرات.      - 242

 تجهيز الخلطات العلفية، وتقديم العلف لألغنام بحسب اإلرشادات، وتوفير مياه الشرب      - 243

 حالبة األغنام و رعاية المواليد      - 244

 جز صوف الضأن وشعر الماعز وقص األظالف      - 245

246 
توحيد مواعيد الشياع عند األغنام بواسطة نظام االسفنجات، وتسهيل عملية التلقيح الطبيعي ومراقبة اإلناث       -

 الحوامل والمشاركة في توليدها

 الوقائية والعالجيةمراقبة الحالة الصحية لألغنام وتنفيذ برامج الصحة       - 247

 مربو االسماك 61213

 تشغيل األجهزة والمعدات ومتابعة تنظيف البرك واألحواض، وتعبئتها بالمياه      - 248

249 
استالم أمهات وذكور األسماك، وتوزيعها على أماكن التربية ونقل الفراخ إلى أحواض التربية بحسب       -

 الفئات العمرية

 إعداد الخلطات العلفية، وتقديمها لألسماك      - 250

 مراقبة ظهور األعراض المرضية، وتقديم الرعاية الصحية الوقائية والعالجية بحسب اإلرشادات      - 251

 تجميع وصيد األسماك، وفرزها وتدريجها، وإعدادها للتسويق      - 252



 مربو اسماك الزينة 61214

 تجهيز برك وأحواض تربية سمك الزينة ووضع المعدات الالزمة لها مثل الحصى ومضخات الهواء والمياه      - 253

 تغذية األسماك باألعالف المالئمة لها بحسب التعليمات      - 254

255 
االوكسجين في ونسبة  وخصوصاً درجة حرارة الماء الزينةوتكاثر اسماك  توفير الظروف المالئمة لنمو      -

 مياه التربية

 عزل األسماك المصابة ومعالجتها، ومكافحة اآلفات بحسب تعليمات الطبيب البيطري      - 256

257 
تركيب المعدات واألجهزة كأجهزة التهوية والتدفئة، وتشغيلها، وخدمتها، ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة       -

 والمعداتالوقائية والعالجية لألجهزة 

6122 
العاملون في تربية الدواجن 

 والطيور لألغراض التجارية

 مربي دواجن/ فقاسات 61221

 تنظيف تعقيم الفقاسات واستقبال بيض التفقيس وتدريج وتنظيف البيض واختيار وعزل البيض غير الصالح      - 258

 بحسب التعليماتضبط درجة الحرارة والرطوبة والتهوية في الفقاسة       - 259

 تقليب البيض وإجراء عملية الفحص الضوئي للبيض      - 260

 فصل الذكور عن اإلناث      - 261

 إعطاء اللقاحات الالزمة بحسب التعليمات      - 262

 تركيب المعدات واألجهزة كالفقاسات والحاضنات وتشغيلها      - 263

 بيضمربي دجاج/  61222

 تنظيف وتعقيم المسكن وتجهيز حظائر دجاج البيض الستقبال الفراخ      - 264

265 
تحضير أماكن وضع البيض، وتركيب المعالف والمشارب والمدافئ، وتهوية المسكن ومد الفرشة في       -

 حاالت التربية األرضية
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ومرحلة اإلنتاج وكذلك ضبط درجة الحرارة والتهوية مراقبة وضبط ساعات اإلضاءة بحسب العمر       -

 والرطوبة داخل المساكن

 إعداد الخلطات العلفية، وتقديمها للقطيع      - 267

 تحري أعراض اإلصابات المرضية، وتنفيذ برامج التحصين الوقائية والعالجية بالتعاون مع االختصاصي      - 268

 البيض، وتنظيفه، وفرزه وتدريجه، وتعبئته وتسويقهجمع       - 269

 مربي دجاج/ الحم 61223

270 
تجهيز حظائر تربية دجاج اللحم، وتنظيفها وتعقيمها وإعداد الفرشات للفراخ الصغيرة، وتوزيع المعالف       -

 والمشارب

 مياه الشربتحضير الخلطات العلفية، وتقديم األعالف للقطيع، وتوفير       - 271

 توفير ظروف التهوية والتدفئة واإلنارة للطيور بحسب الحاجة      - 272

 مراقبة أعراض اإلصابات المرضية واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية بالتنسيق مع الطبيب البيطري      - 273

 متابعة نمو الفراخ ووزنها واستبعاد غير الصالح      - 274

275 
جمع طيور دجاج اللحم عند وصولها للوزن المناسب، ووضعها في أقفاص ووزنها، ونقلها إلى سيارات       -

 النقل لتسويقها



 مربي طيور/ فري 61224

276 
تجهيز حظائر التربية من حيث النظافة والتعقيم والفرشة المناسبة، وتوزيع المعالف والمشارب باألعداد       -

 للعدد المربىالمناسبة 

277 
نقل فراخ طيور الفّري من آلة التفقيس إلى الرعاية، إعداد الخلطات العلفية، وتقديم األعالف ومياه الشرب       -

 بالنوعية والكمية المناسبة لكل عمر

 مراقبة وتوفير الظروف المالئمة للفراخ من ناحية الحرارة والرطوبة والتهوية      - 278

 تسمين الذكور والفائض من اإلناث      - 279

 إلنتاج البيض الملقح وتوزيع طيور الفّري مع مراعاة نسبة الذكور إلى اإلناث اإلناثتربية جزء من       - 280

281 
مراقبة الوضع الصحي لطيور الفّري، وتقديم العالجات والتحصينات للقطيع بحسب توصيات الطبيب       -

 البيطري

 مربي طيور/ حمام 61225

282 
وتوزيع المعالف والمشارب وأحواض االستحمام،  تجهيز الحظائر وأبراج تربية الحمام، وتنظيفها وتعقيمها     -

 وصناديق القش

 تجهيز الخلطات العلفية بحسب اإلرشادات، وتقديم األعالف والمياه لطيور الحمام     - 283

 تنفيذ عمليات التحصين والعالج بحسب اإلرشادات، وعزل طيور الحمام المصابة     - 284

 مراقبة عملية الفقس الطبيعي، وتفقد حالة فراخ الحمام الصحية     - 285

 تعبئة سجالت المزرعة باألنواع واألعداد واألوزان والسجل المرضي والتغذية والتكلفة     - 286

 طيور/زينةمربي  61226

 تجهيز وتنظيم مواقع أقفاص أو مساكن تربية طيور الزينة وتوفير مستلزمات التغذية والشرب، والبيض     - 287

 تقديم العلف للطيور     - 288

 توفير الظروف البيئية المناسبة للتكاثر مثل درجات الحرارة وعدد ساعات اإلضاءة     - 289

 وجمع البيض الملقح، وتفقيسه، واالعتناء بالفراخ مراقبة     - 290

291 
تحري أعراض اإلصابات المرضية، وتنفيذ برامج التطعيم واإلجراءات الوقائية بحسب تعليمات المشرف أو      -

 الطبيب البيطري، وتنفيذ اإلجراءات العالجية بحسب تعليمات الطبيب البيطري

 مربي دواجن/ نعام 61227

292 
تجهيز مساكن وحظائر تربية طيور النعام الكبيرة والصغيرة، وتنظيفها وتعقيمها وإعداد الفرشات للفراخ      -

 الصغيرة، وتوزيع المعالف والمشارب

 تجهيز الخلطات العلفية، وتقديم األعالف للطيور، وتوفير مياه الشرب     - 293

 النعام وعالجها بحسب اإلرشادات، وعزل طيور النعام المريضةتنفيذ عملية تحصين طيور      - 294

 تهيئة ظروف التزاوج بين الذكور واإلناث، وتهيئة أماكن وضع البيض، وجمع البيض الملقح وحفظه     - 295

 تفقيس البيض صناعيا بالفقاسات، والعناية بفراخ النعام، ونقلها إلى سيارات النقل     - 296

 297 مربي دواجن/ بط وأوز 61228
تجهيز وتنظيف وتعقيم مساكن البط واإلوز وتزويد المسكن باحتياجاته من المشارب والمعالف وأماكن       -

 السباحة



298 
إعداد الخلطة العلفية وتقديم العلف يومياً بالكميات الالزمة، ومتابعة عمليات التغذية وكمياتها وأوقاتها       -

 التعليمات، وتوفير مياه الشرببحسب 

299 
جمع البيض الملقح وحفظه لحين إجراء عملية الرقاد أو التفريخ بالمفقسات. وتوفير أماكن خاصة لعملية       -

 رقاد األم على البيض في حاالت التفريخ الطبيعي وتوفير درجات الحرارة المناسبة للفراخ

 واإلوز الفاقسة، وتقديم خلطات علفية خاصة لتسمينهاالعناية بفراخ البط       - 300

301 
مراقبة الوضع الصحي للقطيع، وتحري أعراض اإلصابة المرضية، وعزل الطيور المصابة والمشتبه بها       -

 لفحصها من قبل الطبيب البيطري، وتقديم العالج واللقاحات بحسب تعليمات الطبيب البيطري

 حبش مربي دواجن/ 61229

302 
تجهيز مساكن تربية الحبش وتنظيفها وتعقيمها وتركيب المشارب، وتغطية أرضية المساكن بنشارة الخشب       -

 أو غيرها من المواد المناسبة لتربية طيور الحبش

303 
المحددة، إعداد الخلطات العلفية بحسب اإلرشادات، وتقديم األعالف لطيور الحبش بالكميات واألوقات       -

 وتقديم مياه الشرب النظيفة

 تدفئة طيور الحبش و تهوية المساكن بحسب الحاجة      - 304

305 
مراقبة أعراض اإلصابة باألمراض، ومتابعة عالجها بالتنسيق مع الطبيب البيطري، وإعطاء اللقاحات       -

 البيطرية بحسب التعليمات

 طيور الحبش، وإعدادها للتسويق عند وصولها لألوزان واألعمار المناسبةمتابعة نمو       - 306

 مربو النحل 61230 النحالون ومربو دودة القز 6123

 تركيب وتجهيز وتجميع أجزاء خاليا التربية، وتركيب األسالك والشمع على البراويز      - 307

 إعداد واستالم الطرود وتسكينها      - 308

 إنتاج واستبدال الملكات      - 309

 إكثار وفصل )تقسيم( الخاليا، وضمها بحسب الحاجة      - 310

311 
تشخيص أعراض اإلصابات المرضية والحشرية بالتعاون مع المختصين، واتخاذ اإلجراءات الوقائية       -

 والعالجية

 جني العسل، وفرزه وتعبئته      - 312

 إنتاج الغذاء الملكي      - 313

 إنتاج الشمع وجمع حبوب اللقاح      - 314

9211 
العاملون في المحاصيل 

 الحقلية
 حصاد 92111

 تجهيز آالت وأدوات ومستلزمات الحصاد كالمناجل والسكاكين والمقصات، وخدمتها وإدامتها وحفظها      - 315

 أو البقوليات، وتضميمه، ونقله إلى موقع التجميع )البيدرحصد )قص( محصول الحبوب       - 316

 درس المحصول، وغربلة وفرز المحصول )التقاوي (      - 317

 تعبئته ونقله وتخزينه في مستودعات المزرعة وجمع بقايا )مخلفات( المحاصيل )القش والتبن (      - 318

 ونقلها أو تخزينها في مستودعات المزرعةتعبئته في عبوات مناسبة،       - 319



 حراث 92112

 العناية بحيوانات الحراثة، وتجهيزها للحراثة و تنظيف ادوات الحراثة وإدامتها وحفظها      - 320

 تركيب األدوات مثل النير والكردانة وعود الحراث، والتأكد من جاهزية السكة.      - 321

 أرض البساتين الزراعية والحدائقحراثة       - 322

 إعداد االتالم و الخطوط، وتهيئتها لزراعة المحاصيل الحقلية الصيفية والشتوية      - 323

324 
حراثة األرض بين األشجار المثمرة في البساتين والحدائق إلزالة األعشاب، وتحضيرها الستقبال مياه       -

 األمطار

 رش مبيدات عامل زراعي 92113

325 
تفقد وتنظيف المعدات واألدوات المستخدمة في الرش والتعفير والتضبيب اليدوية واآللية وخدمة األدوات       -

 واستبدال بعض أجزائها البسيطة

 إضافة المبيدات بالكميات المطلوبة، وخلطها وتجهيزها      - 326

 اليدوية أو اآللية، وتعفير المحاصيل بالمبيدات بحسب اإلرشادات رش المبيدات باستخدام المعدات      - 327

 ونثر مبيدات الديدان والقوارض، والتخلص من بقايا الرش والعبوات بالطرق اآلمنة وبحسب اإلرشادات      - 328

 تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة      - 329

 زراعي ري و تسميدعامل  92114

330 
تفقد جاهزية السّمادات، وإضافة األسمدة العضوية والكيمائية يدوياً أو آلياً عن طريق السّمادات بحسب       -

 التعليمات

 المساعدة بتركيب وتمديد وجمع أنابيب )خراطيم( شبكات الري، وتفقدها والتأكد من جاهزيتها للعمل      - 331

 نقاطات وفالتر المياه والسمادات واستبدالتفقد وتنظيف       - 332

333 
فتح وإغالق محابس شبكة الري أو قنوات الري على المقاطع المختلفة، وري المحاصيل المختلفة بحسب       -

 اإلرشادات

 اإلرشاداتنقل وحفظ األسمدة العضوية والكيميائية في مخازن المزرعة بحسب        - 334

92115 
عامل زراعي قطف 

 محاصيل

 قطف ثمار ومنتجات محاصيل الخضراوات أو أشجار الفاكهة يدوياً أو آلياً أو كيميائيا بحسب التعليمات      - 335

 جمع ثمار األشجار المثمرة من البساتين باستخدام العبوات المعدة لذلك      - 336

 الثمار، وفرزها وتدريجهاتنظيف       - 337

338 
تعبئة الثمار في عبوات مناسبة وتغليف العبوات بأدوات التغليف المناسبة، ونقل العبوات إلى سيارات       -

 الشحن أو إلى مخازن المزرعة

 تخزين المحاصيل      - 339

 عامل زراعي عزق 92116

 وإزالة األعشاب باستعمال األدوات اليدويةعزق أرض البساتين والحدائق       - 340

 والتجوير بشأن الشجيرات واألشجار لجمع مياه األمطار تجهيز األحواض بشأن النباتات واألشجار      - 341

 تنظيف األدوات المستعملة، وصيانتها وحفظها      - 342

 ومستلزمات التعبئة والتغليف من عبوات ومقصات وسكاكين تجهيز أدوات      - 343عامل زراعي تعبئة و  92117



 استالم محصول الخضراوات أو الفواكه، وتفريغها في المكان المخصص      - 344 تغليف

345 
فرز الثمار المشوهة والمصابة والصغيرة عن الثمار السليمة وتصنيف وتدريج الثمار بحسب المواصفات       -

 المطلوبة

 تعبئة الثمار في العبوات المخصصة، وتغليفها بحسب التعليمات      - 346

 تجميع العبوات وتغليفها، وتخزينها في المستودعات أو الثالجات لحين تسويقها      - 347

 العاملون في حقول المواشي 9212

 حالب مواشي 92121

 وتعقيمها واستعمالها بحسب التعليماتتجهيز أدوات وأواني الحلب والمحالب، وتنظيفها       - 348

 تنظيف وتعقيم ضروع الماشية قبل الحالبة      - 349

 حالبة إناث األبقار واألغنام )آلياً أو يدويا(      - 350

 نقل الحليب إلى أماكن الحفظ، وتجهيز الحليب وحفظه بالتبريد لحين التسويق      - 351

 تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة      - 329

 جزار مواشي 92122

 تحديد الموعد المالئم لعمليات القص والجز      - 352

 قص صوف الضأن وشعر الماعز باستخدام المقصات اليدوية أو أدوات الجز الكهربائية      - 353
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