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دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

معرض روابي الكتشاف المهن يوفر لك العديد من األدوات والمصادر
التي تساعدك في عملية التخطيط المهني السليم باتباع ثالثة مراحل
Rawabi Talent Exhibit provides you with a variety of tools
and resources that assist you in sound career planning by
engaging in three phases.

The Rawabi Talent Exhibit Career Guide
summarizes a variety of careers
and lists potential employment
opportunities that could be pursued
in each.
The careers are split into four
categories based on their nature.
The guide lists the minimum
educational requirements of the
different fields and some of the
skills necessary to succeed in
each field.

Discover yourself اكتشف نفسك
تعرف على نمط شخصيتك وأنسب المهن لك من خالل اختبار

Learn about your tendencies and the most appropriate

.Color Q Personality Test نظام لون الشخصية

careers for you by taking the ColorQ Personality Test.

كيف تستخدم هذا الدليل

How to use this guide

This guide is a tool that can be
used for brainstorming and general
career planning but students are
encouraged to speak to a career advisor
and research the specifics of different
academic institutes.

...اختيارك للمهنة
شغف أم فرصة؟ وكيف
تجمع بين اإلثنين؟
Is your career
choice based on
passion or chance?
How can you bridge
the mismatch?

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن
عبارة عن ملخص لعدد من المهن وبعض
الوظائف التي يمكن أن يشغلها الفرد في
.مختلف المجاالت المهنية
 ألوان حسب4 المهن مصنفة إلى
.طبيعتها
الدليل يلخص أدنى المتطلبات
العلمية للمجاالت المختلفة وبعض
المهارات التي يحتاجها الفرد للنجاح
.في تلك المجاالت
الدليل عبارة عن أداة تستخدم
للعصف الذهني والتخطيط بشكل عام
وال يغني عن التحدث مع مستشار مهني
ومراجعة الجهات التربوية المختلفة لمعرفة
.التفاصيل الخاصة بكل منها

Discover your options اكتشف فرصك
بناء على نتيجتك في اختبار نظام لون الشخصية قم بزيارة
ً
أركان المعرض التي تمثل المسارات المهنية المختلفة

Based on the results of the ColorQ test, visit the
exhibition booths that represent different career

المصنفة حسب نظام لون الشخصية والتي يشغلها خبراء من

tracks, distributed based on the ColorQ system. Within

يعرفون بطبيعة حياتهم المهنية
قطاعات وشركات مختلفة
ّ
.والفرص المتاحة في سوق العمل

these booths you will meet experts from different fields
and companies that will discuss the nature of their
careers and the opportunities available to you in the

كما يمكنك التفكير في فرصك المستقبلية من خالل مشاهدة

job market.

watching inspiring videos of success stories from the

هو أداة قياس لتحديد سمات الشخصية من أبعاد متعددة واالختبار يعتمد على تركيبة

،لونية من أربعة ألوان رئيسية التي تمثل جوهر الشخصية األساسي للفرد وهي (الذهبي
 من سمات الشخصية للفرد كما أن%60  األحمر) وكل لون يمثل حوالي، األخضر،األزرق

 من السمات الشخصية%40 هناك لون مساعد يتمتع بتأثير ثانوي قوي يمثل ما يقارب

مقاطع فيديو لشخصيات ناجحة في المجتمع وحضور سلسلة

 كما يقيس االختبار بعد آخر،والتفضيالت الذهنية للفرد حسب ما أثبتته الدراسات النفسية

.المختلفة المقدمة خالل أيام المعرض

 ونتائج االختبار تساعد الفرد على معرفة تأثير التفضيالت،تعطي مؤشر متكامل للشخصية

قصص النجاح والتسجيل في ورش عمل التخطيط المهني

You can also reflect on your future opportunities by

اختبار نظام لون الشخصية

community and by attending the Speaker Series and

وهو التعرف على طبيعة تعامل الفرد مع اآلخرين من حيث االنبساطية أو اإلنطوائية والتي

الذهنية على سلوكة وأنماط تفكيره التي تمكنه من التعامل مع اآلخرين بشكل أكثر ذكاء
.ويسعى لتطوير ذاته لالستفادة من الفرص الحقيقية في مسار حياته

signing up for one of the career planning workshops
offered at the exhibit.

The ColorQ Personality Test
The test provides insights on four temperaments and is dependent on four
main colors, each represents the core tendencies of an individual (gold, blue,

Discover your future اكتشف مستقبلك
احصل على وسائل توضيحية أعدت من قبل فريق روابي

Pick up one of the planning resources that have been

القابضة لمساعدتك على رسم خريطة مسارك المهني وقم

developed by the Rawabi Holding team to help you draw

بزيارة موقعنا اإللكتروني لالستفادة من شبكات التواصل

your career future, and utilize our online resources and

!المهنية والمصادر المهنية المختلفة

professional networks by visiting our website!

green and red). The primary color represents around 60% of an individual’s
personality and the secondary color has a strong influence on the individual
representing around 40% of their natural tendencies and temperaments.
The test also measures how individuals react with others classifying them as
introverted or extroverted, giving the test taker a comprehensive indication
of their personality. The results of taking the test allow an individual to
understand their needs, values and behaviors and through this knowledge
they can build better work relationships with others and benefit from the most
applicable opportunities that arise throughout the course of one’s life.
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46%
 من المجتمع%46 أعضاء اللون الذهبي يشكلون حوالي
يتصفون بالواقعية والموثوقية ويحترمون القواعد
والتسلسل اإلداري ويتمتعون بحس تنظيمي في كل شيء
وحس واقعي تجاه الوقت والمهام ويتصفون بالحسم
*. المهن التالية غالباً ما تروق ألعضاء هذا اللون.المستمر
Members of the gold color make up around 46% of
the population
They are realistic and reliable, and respect rules
and hierarchies. They are highly organized and
realistic about time and tasks, and are driven and
determined. The following careers generally suit
this group.*

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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المهارات المطلوبة
Skills Required

قد ي
التف
ن
Criti  كير الng
cal Thinki

حل المشكالت
blem Solving
Pro

مهارات التحري
Investigation

القانون
Law

التفاوض
Negotiation

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

إجراء البحوث وكتابة وقراءة الحجج القانونية وإدارة وإنهاء العقود في
 تمثيل العمالء في المحاكم وتقديم األدلة.المؤسسات والمنظمات
.لدعم قضايا معينة

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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Research, write and read legal arguments; manage and
terminate contracts in institutions and organizations.
Otherwise, lawyers represent clients and present
evidence to support cases in courts.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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القانون

Law

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
محامي شركات
Corporate Lawyer

مستشار قانوني
Legal Advisor

ترجمة القوانين والضوابط التجارية للمنظمات وتدقيق وتقصي المستندات
 التأكد من االلتزامات القانونية وتقديم.القانونية وكتابة العقود واإلتفاقيات

مساعدة العميل أو المنشأة في القضايا القانونية المختلفة من خالل توفير

.والقروض المالية والتأمينات التجارية

.ومراقبة تطبيق البنود القانونية

،وتقديم المشورة القانونية والمذكرات الرسمية وغيرها من الوثائق ذات الصلة

االستشارات في إتخاذ القرارات بما في ذلك اإلستحواذ والشراكات التجارية

Interpret laws, rulings, and regulations for corporations; ensure legal

Assist the client or the organization on a large variety of legal issues by

compliance, conduct due diligence, draft and negotiate agreements,

providing and drafting legal opinions, memoranda and other documents

and advise on business decisions such as mergers and acquisitions,

as well as monitor the implementation of the legal clauses.

corporate finance; corporate insurance amongst others.

منسق قانوني
Legal Coordinator
مساعدة المحامين في عملية التحري عن الحقائق القانونية وتنظيم وتجهيز المستندات القانونية المطلوبة وإعداد

.ملفات قضائية والتواصل مع األطراف المعنية

Assist lawyers by investigating legal facts and/or preparing and organizing legal documents, creating
case files and interfacing with clients.

محكم
Arbitrator

محامي ممارس
Litigation Lawyer

ض النزاعات بين المتخاصمين من خالل إيجاد حل ُيرضي
ُّ وف
َ تسهيل المفاوضات

وقعها المتنازعون
ِّ  إعداد اتفاقيات التسوية ُلي.جميع األطراف خارج أروقة المحاكم

.ودراسة األدلة وتطبيق القوانين واألنظمة والسياسات والسوابق القانونية

.تمثيل العمالء في المحاكم من خالل مكتب استشارات قانونية مرخص

Facilitate negotiation and conflict resolution between parties, in order

Represent legal cases in court under a liscenced law firm.

to find mutual consent of parties involved outside of the court. Prepare
settlement agreements for disputants to sign, analyzing evidence and
applying laws, regulations, policies and precedents.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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المهارات المطلوبة
Skills Required

حساب
مهارات ال
Mathematics

التنظيم
Organization

إدارة الوقت
e Management
m
i
T

المحاسبة
Accounting

الدقة
Det
ail Orientation

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

إدارة ومتابعة األنشطة المالية وإعداد الخطط المالية والتقارير
.والمحافظة على جودة التقارير المالية

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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Manage and oversee financial activities, prepare financial
plans and status reports, and keep accurate accounting
records.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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المحاسبة

Accounting

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
محصل
Bill and Account Collector

أخصائي تسعير
Cost Estimator

تحديد و إشعار العمالء المتخلفين عن الدفع عن طريق الهاتف أو البريد

إعداد تسعيرات مالية تقديرية لفترات زمنية محددة وتقدير كل من المواد

 تحصيل المدفوعات وإعداد البيانات المالية.اإللكتروني أو الزيارات الشخصية

والعمل المطلوب في تصنيع سلعة لمشروع مقاوالت أو خدمة تجارية وتحليل

.وإرشاد العمالء لما يتوجب عليهم فعله ووضع خطط لدفع القروض

.المناقصات التجارية وتخطيط الميزانيات المالية

Locate and notify customers of overdue bills by phone, mail or

Prepare periodic cost estimates for materials, labor, product

personal visits; receive payments, prepare statements and keep

manufacturing, construction projects, services and analyzing bids in

records; advise customers of necessary actions and strategies for

addition to planning budgets.

debt repayment.

محاسب
Accountant
 مراجعة السجالت المالية لألعمال.توفير المعلومات المالية للطاقم المساعد واإلدارة عن طريق البحث وتحليل البيانات المحاسبية وإعداد التقارير

 إجراء. تقييم العمليات المالية بالتعاون مع الجهات المسؤولة.) باإلضافة إلى تحضير وتقديم المستندات الضريبية (إن وجدت،والمحافظة عليها

. وفي الوقت المناسب،المحاسبة المتعلقة بالذمم المدينة والدائنة والرواتب بشكل صحيح

Provide financial information to co-staff and management by researching and analysing accounting data and preparing reports.
Review and maintain financial business records, as well as prepare and submit tax documents (if applicable). Assess financial
operations in collaboration with responsible parties, accounting for the correct and timely processing of receivables, payables
and payroll.

مدقق
Auditor

محلل ميزانية
Budget Analyst

تخطيط وإدارة وتنسيق عمليات التدقيق المالية والتشغيلية لمشاريع وعمليات

ترجمة الميزانية المالية والتأكد من التقديرات المالية من حيث التكامل والدقة

سيما تلك التي تهدف إلى منع وكشف عمليات االحتيال
ّ  ال،المنشأة واإلشراف عليها

والمطابقة وذلك لضرورة متابعة الصرف المالي وتقديم االستشارة وإعداد

.والهدر وسوء االستعمال وتعزيز اقتصاد وكفاءة عمليات المنشأة

.التقارير المالية

Plan, direct, coordinate and supervise financial and operational audits

Interpret budgets and examine estimates for completeness, accuracy

of organisation’s projects and operations designed to prevent and detect

and conformance in order to control spending, give financial advice

fraud, waste, and abuse as well as to promote the economy and efficiency

and prepare reports.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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12

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

Rawabi Talent Exhibit Career Guide

11

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

n

المهارات المطلوبة
Skills Required

اتخاذ القرارات
D eci
sion Making

حل المشكالت
blem Solving
Pro

De

الدقة
tail Orientatio

الطب
Medicine

رين
التعامل مع اآلخ
Interpersonal

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

المساهمة في عملية تشخيص وعالج األمراض في الجسم البشري وأنظمته
،والقيام باألبحاث من أجل اكتشاف عالجات جديدة وطرق للوقاية من األمراض
إدارة وتطبيق جميع العمليات واألنشطة المتعلقة بمتابعة المريض والحفاظ على
.ملفاته

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✘

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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Participate in process of diagnosing, treating and researching
diseases and conditions of the human body and its systems;
manage and apply all systems and activities related to
patient care and record keeping.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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الطب

Medicine

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

طبيب علم األمراض
Pathologist

طبيب أسنان
Dentist

تشخيص األمراض وتحديد مستوى تقدمها باستخدام تقنيات المختبر وعينات

تشخيص وعالج أمراض وإصابات وتشوهات األسنان واللثة وتصميم الهياكل

المرضى ودراسة طبيعة المرض وسببه وتطوره واستشارة األطباء من التخصصات

.ذات الصلة بالفم

.األخرى للتوصل إلى تشخيص شامل

Examine, diagnose and treat diseases and injuries of teeth and

Diagnose presence and stage of disease using laboratory techniques and

gums including nerves, and other dental tissues; may also fit dental

patient specimens; study the nature, cause and development of diseases

appliances.

and communicate results to other doctors.

طبيب باطني
Internist
 إلخ) ومعالجتها من غير... تشخيص أمراض وإصابات األعضاء الداخلية لجسم اإلنسان (القلب والرئة والمخ والكلية

 معالجة المشاكل الصحية المعتادة مثل اإللتهابات واإلنفلونزا واألمراض المزمنة لكل من المراهقين.تدخل جراحي

.والبالغين وكبار السن

Provide non-surgical diagnosis and treatment of illnesses and injuries of internal organs (heart, lungs,
brain, kidney, etc.) and treat common health problems such as infections and influenza, or serious
chronic illnesses in adolescents, adults and the elderly.

طبيب نفسي
Psychiatrist

جراح
Surgeon

تشخيص وعالج ومساعدة الوقاية من اضطرابات العقل واالضطرابات

القيام بإجراء العمليات الجراحية للمرضى لعالجهم من اإلصابات واألمراض

.العاطفية أو السلوكية

 قيادة الفريق الجراحي خالل.والتشوهات وتحسين وظائف الجسم البشري

.العمليات

Diagnose and treat disorders of the mind; prescribe, direct
or administer treatments or medications to treat emotional or

Operate on patients to treat injuries, diseases, deformities and improve the

behavioral disorders.

functions of the human body. Lead the surgical team during operations.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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الطب

Medicine

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

طبيب أطفال
Pediatrician

طبيب جلدية
Dermatologist

 فحص األطفال بشكل.تشخيص وعالج ووقاية األطفال من األمراض واإلصابات

.تشخيص وعالج والمساعدة في الوقاية من أمراض ومشاكل البشرة

.دوري لتقييم نموهم وتطورهم

Diagnose, treat and help prevent diseases or other conditions of the

Diagnose, treat and help prevent children’s diseases and injuries;

skin.

examine children regularly to assess their growth and development.

أخصائي أورام سرطانية
Oncologist
 إعطاء العالجات الالزمة وتثقيف المرضى.تشخيص األورام السرطانية ومتابعة نتائج تحاليل وفحوصات المرضى

.عنها ومراقبة خطة العالج وتحسين نوعية حياة مريض السرطان

Diagnose cancer, keeping records of patients’ test results and physical examinations, writing
prescriptions, providing specific cancer information to patients, monitoring treatment plans and
improving patients’ quality of life.

طبيب العائلة
Family Doctor

طبيب عيون
Ophthalmologist

تشخيص وعالج والمساعدة في الوقاية من األمراض واإلصابات الشائعة وتوجيه

تشخيص ومعالجة والمساعدة في الوقاية من أمراض وإصابات العين وكل ما

.المرضى إلى األطباء المختصين في حال الحاجة إلى تشخيص أو معالجة مختصة

.يتعلق بها

Diagnose, treat and help prevent diseases and injuries that commonly

Diagnose, treat and help prevent diseases and injuries of the eyes and

occur in the general population; refer patients to specialists when needed

related structures.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide

for further diagnosis or treatment.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

رين
التعامل مع اآلخ
Interpersonal

مهارات اال
ستماع
Listening

حل المشكالت
blem Solving
Pro

جماعي

العمل ال
Teamwork

المهن الصحية
Health Professions
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

توفير خدمات الدعم لألطباء في تطبيق األنشطة المتعلقة بمتابعة
.المريض والحفاظ على ملفاته

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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Provide support services to doctors, assisting them in
patient care and record keeping.
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المهن الصحية

Health Professions

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

أخصائي نطق
Speech Therapist

فني مختبرات
Laboratory Technician

تقييم ومعالجة األشخاص الذين يعانون صعوبات في النطق أو اللغة أو

تحضير تجارب مخبرية على عينات الدم واألنسجة لتشخيص واكتشاف المشاكل

.سالسة التحدث

.الصحية للمريض

Assess and treat persons with speech, language and/or fluency

Perform laboratory tests on blood or tissue samples to diagnose health
problems.

disorders.

صيدلي
Pharmacist
صرف الوصفات الطبية المالئمة للمرضى وإعطاءهم اإلرشادات الدوائية الالزمة مثل مقدار الجرعات واألوقات

.واآلثار الجانبية

Control and distribute medicine. Work to legal and ethical guidelines to ensure the correct and safe
supply of medical products. Instruct patients on the use of medicines and medical appliances.

أخصائي نفسي
Psychologist

ممرض معتمد
Registered Nurse

تقليل حاالت التوتر وتحسين وعالج الحالة النفسية وإحداث تغييرات إيجابية في

مساعدة األطباء على تعزيز الرعاية الصحية للمرضى وإعانتهم على التغلب على

Reduce the stress and improve the psychological wellbeing of clients.

Assess patient health problems and needs, support doctors, provide and

Use psychological methods and research to make positive changes to

coordinate patient care, maintain records, educate and support patients

the clients’ lives and offer treatment.

and families.

.حياة المرضى باستخدام أساليب وبحوث عالجية مناسبة
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.المرض ومتابعة التقارير الطبية والتواصل مع المريض وعائلته
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n

المهارات المطلوبة
Skills Required

حل المشكالت
Prob
lem Solving

مهارات التحري
Investigation

De

الدقة
tail Orientatio

مهارات تقنية
Technical

الصحة والسالمة
المهنية واإلدارة البيئية
Health, Safety &
Environmental Management
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

تخطيط برامج السالمة بمجموعة من المبادئ والعمليات لمنع وقوع الحوادث
 جمع وتحليل البيانات لتحديد احتياجات المجتمع المحلي،واإلصابات أثناء العمل
.قبل تنفيذ البرامج التي تشجع على أنماط الحياة والسياسات والبيئات الصحية

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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Plan safety programs with a set of principles and processes to
prevent accidents and injuries at work; collect and analyze
data to identify community needs prior to implementing
programs designed to encourage healthy lifestyles,
policies and environments.
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الصحة والسالمة المهنية واإلدارة البيئية

Health, Safety & Environmental Management

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

مستشار صحة وسالمة مهنية
Health & Safety Consultant

مسؤول السالمة المهنية
Safety Officer

جمع وتحليل البيانات لتحديد احتياجات المجتمع لتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم

تقييم المخاطر وتصميم برامج وقائية لضمان سالمة الموظفين والزوار في

البرامج المصممة بهدف تشجيع أنماط الحياة السليمة وتوفير البيئة الصحية

.أماكن العمل

.واألنظمة الداعمة لذلك

Conduct risk assessment and design prevention measures to ensure the

Collect and analyze data to identify community needs prior to planning,

safety of employees and visitors in a workplace.

implementing, monitoring and evaluating programs designed to encourage
healthy lifestyles, policies and environments.

مدقق السالمة المهنية
Occupational Safety Auditor
تدقيق عملية تطبيق جميع المبادئ والقوانين المرتبطة بالصحة والسالمة المهنية عن طريق مراجعة مستقلة من

.أجل ضمان فعالية وجدارة أنظمة الصحة والسالمة للمنظمات

Examine application of all occupational health and safety standards, policies and procedures through a
structured and independent process to insure efficiency, effectiveness and reliability of organizational
safety management systems.

مراقب األداء البيئي
Environmental Performance Monitor

مدير األمن والسالمة
Safety and Security Manager

.تطوير وتطبيق برامج لمراقبة التلوث البيئي أو اإلشعاع المؤثرعلى البيئة

تطبيق مجموعة من المبادئ واألنظمة والعمليات لمنع وقوع الحوادث واإلصابات

Develop and/or implement programs for monitoring environmental

Apply a set of principles, frameworks, process and measures to prevent

pollution or radiation; gather data to assess compliance and areas

accidents, injuries and other adverse consequences that may be caused

of improvement.

by using a service or product.

.جمع البيانات لقياس مدى االلتزام وفرص التحسن
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المهارات المطلوبة
Skills Required

حساب
مهارات ال
Mathematics

إدارة الوقت
e Management
Tim

مهارات تقنية
Technical

اإلنتاج والتصنيع
Production &
Manufacturing

حل المشكالت
Prob
lem Solving

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

تصميم وتحسين نظم اإلنتاج الصناعي من خالل بناء واختبار وتصليح
.العمليات بما في ذلك العوامل البشرية ومراقبة الجودة والعمليات

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✔

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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Coordinate the activities involved in manufacturing
products; plan and lay out work to meet production
and schedule requirements.
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اإلنتاج والتصنيع

Production & Manufacturing

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
مصمم صناعي
Industrial Designer

أخصائي تعبئة وتغليف
Packaging Specialist

تصميم وتطوير أدوات مصنعة مثل السيارات والمعدات واأللعاب
 فرز وتصنيف ووزن ومعاينة.تشغيل اآلالت من أجل تجهيز شحن السلع

 حيث يتم الجمع بين اإلبداع الفني وتلبية الحاجة وسهولة،إلخ

. التحقق من أن السلع المصنعة مطابقة للمواصفات المطلوبة.السلع

.االستخدام

Operate machines to prepare products for shipment; sort, grade,

Develop and design manufactured products (such as
cars, appliances, toys, etc.) combining artistic talent with

weigh and inspect products; verify and adjust products to meet

research on product use, marketing and materials for

pre-determined specifications.

optimal functionality.

مهندس صناعي
Manufacturing Engineer
تصميم وتحسين نظم التصنيع والعمل مع مصممين تجاريين وصناعيين لزيادة اإلنتاج وخفض التكاليف وتحسين

. إيجاد حلول بالتصنيع للتفوق على المنافسين.تصميم المنتج

Design and improve manufacturing systems; work with commercial and industrial designers to increase
production, decrease costs and refine a product’s design; find solutions on how manufacturers can
edge out the competition.

أخصائي ضبط الجودة
Quality Assurance Specialist

تقني آالت دقيقة
Instrumentation Technician

تخطيط وإدارة والتنسيق مع برامج ضمان الجودة وصياغة ضوابط من أجل

اختبار وتصليح المكونات االلكترونية والميكانيكية التي

Plan, direct or coordinate assurance programs and formulate policies

Test

to prevent mistakes or defects and avoid problems when delivering

components that an organization uses in operating

solutions or services to customers.

activities.

.التحكم بجودة المواد المصنعة لضمان فاعليتها ونجاحها
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.تستخدمها المنظمة في أنشطة التشغيل
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and

repair

electronic
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المهارات المطلوبة
Skills Required

دة
تعد
إد
ارة المهام الم
Multi-tasking

اتخاذ القرارات
ision Making
D ec

التنظيم
Organization

قت
إ
Tim  دارة الوnt
e Manageme

النقل والخدمات
المساندة
Transportation &
Logistics
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

.متابعة وإدارة نقل األشخاص والمنتجات برا وجوا وبحرا

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✔

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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Move and manage people and products by road, air,
rail and water.
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النقل والخدمات المساندة

Transportation & Logistics

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
مهندس الرحالت الجوية
Flight Engineer

طيار
Airline Pilot

فحص الهيكل الخارجي للطائرة للتأكد من سالمة المركبة والمساعدة

 فحص تشغيل.قيادة وتوجيه طائرات الركاب أو الشحن الجوي

 مراجعة جدول الر حالت وحاالت الطقس.في عمل أكثر من مائة جهاز

الطائرات ومراجعة خطط الرحالت وقوانين المالحة وأحوال الطقس

.لضبط مستوى الوقود للطائرة

.وإرشاد وتوجيه طاقم المقصورة

Inspect the outside of planes to ensure structural soundness

Fly and navigate passenger or cargo airplanes; check airplane

and help in checking the operations of more than one hundred

functionality, flight plans, regulations, weather conditions

instruments; reviewing the flight course and weather patterns to

and brief cabin crew.

determine fuel needs.

مراقب الرحالت الجوية
Air Traffic Controller
مراقبة وتوجيه التحرك اآلمن للطائرات القادمة والمغادرة من المطارات وأثناء الرحالت على المسارات الجوية

. مراقبة حركة المالحة لضمان سالمة وأمن الطائرات والركاب.الرئيسية

Control and direct the safe movement of aircrafts arriving and departing from airports and during flight
along major air routes. Monitor air traffic to ensure the safety of planes and their passengers.

منسق نقليات
Transportation Planner

أخصائي تقنية بالسكك الحديدية
Rail IT Specialist

 جمع وتصنيف.إجراء الدراسات على وسائل النقل لمشاريع قطاع النقل المقترحة

تنسيق عمليات طاقم التحكم بمحركات التبديل في السكك الحديدية

 تطوير نماذج.وتحليل البيانات ودراسة كيفية استخدام وتشغيل أنظمة النقل

.ومراجعة جداول القطارات وأوامر التبديل والفصل في المحطات المخصصة

.أساليب النقل وعمليات المحاكاة للمواصالت

Coordinate activities of switch-engine crew within railroad yard;

Conduct transportation analysis for proposed transportation projects.

review train schedules and switching orders such as the makeup or

Gather, compile, and analyze data. Study the use and operation of

breakup of trains and yard switching.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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النقل والخدمات المساندة

Transportation & Logistics

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
مدير سلسلة التوريد
Supply Chain Manager

مدير المستودع
Warehouse Manager

 أو/تنسيق أنشطة أو خدمات اإلنتاج أو الشراء أو التخزين أو التوزيع و
التوقعات المالية للحد من التكاليف وتحسين الدقة في األداء ورفع

 من خالل ضمان،إدارة وتنسيق أنشطة التخزين الخاصة بخدمات النقل

 مراجعة اإلجراءات الحالية.مستوى رضا العمالء وتطبيق معايير السالمة

االدخار
ّ  اكتشاف وتنفيذ تغييرات.فعال لتقديم الخدمات
ّ اتباع نموذج

.والفرص؛ لتبسيط األنشطة لتلبية احتياجات توزيع المنتجات

. من خالل تحسين المسارات أو اختيار وسائل نقل بديلة،اللوجستية

Coordinate the production, purchasing, warehousing, distribution

Direct and coordinate warehousing activities of transportation
services, by ensuring an effective service delivery model.

and/or financial forecasting services or activities to limit costs

Detect and implement logistic saving changes, by optimizing

and improve accuracy, customer satisfaction and safety. Review

routes or selecting alternative modes of transportation.

existing procedures and opportunities for streamlining activities
to meet product distribution needs.

منسق تحصيل
Procurement Coordinator
تنسيق العمليات الشرائية للمنظمة والحفاظ على قوائم جرد المنتجات أو السلع ومراجعة طلبات الشراء لضمان
.أفضل األسعار

Coordinate purchasing activities for an organization while maintaining required inventory levels of
products or goods; approve all purchasing requests to ensure best pricing.

محلل الخدمات المساندة
Logistics Analyst

مرسل
Dispatcher

تحليل عمليات توصيل السلع وسلسلة الموارد وذلك لتحديد التعديالت
والتغييرات الالزمة وقد يدير خطوط سير األنشطة بما في ذلك فواتير

متابعة تدفق المعلومات واألشخاص والمعدات من المقر المركزي إلى مكان

Analyze product delivery or supply chain processes to identify or

Handle the flow of information, people and equipment from a

recommend changes. May manage route activity including invoicing

centralized headquarters to a destination point.

.استهالكها

.ومتابعة الشحنات

and shipment tracing.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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10%
 من المجتمع%10 أعضاء اللون األزرق يشكلون حوالي
 كما،يتصفون بالشغف المعرفي ومدفوعين بشكل طبيعي نحو التنافس
أنهم يحبون المسائل المعقدة ومعرفة كيف يسير العالم والبحث عن
 المهن التالية.المعرفة من أجل المعرفة وهم بالتأكيد يحبون التحدي
*.غالباً ما تروق ألعضاء هذا اللون
Members of the blue color make up around 10% of the population
They are characterized by a passion for knowledge and are
naturally driven toward competition. They enjoy solving complex
issues and understanding the way the world runs—they seek out
knowledge for the sake of knowing more, and thrive on challenge.
The following careers generally suit this group.*

Rawabi Talent Exhibit Career Guide
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المهارات المطلوبة
Skills Required

اب
Mat  مهارات الحسls
hematical skil

مهارات تقنية
nical skills
Tech

حل المشكالت
blem Solving
Pro

الهندسة
Engineering

التفكي لنقدي
را
Criti
cal Thinking

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

تسخير المفاهيم الرياضية والعلمية لخلق أشياء ونظم ومسارات وأنماط
عملية ومفيدة بدءاً من السيارات إلى توربينات الرياح إلى رقائق أجهزة
.الحاسوب

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✘

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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Utilize mathematical and scientific concepts to create
practical and useful things, processes, systems and
patterns ranging from automobiles to wind turbines to
microchips.
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الهندسة

Engineering

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
مهندس كيميائي
Chemical Engineer

مهندس حاسب آلي
Computer Engineer

بحث وتصميم وتطوير المعدات والعمليات الكيميائية لتشغيل وإنتاج المواد
تركيب وتهيئة واختبار وصيانة البنية التحتية ألجهزة الحاسب اآللي مثل؛ الخوادم

 أداء واجبات أخرى.الكيميائية الصناعية ضمن السياسات واإلجراءات التنظيمية

.مراقبة العمليات واألداء

Research, design and develop equipment and chemical processes

Install, configure, test and maintain physical computer infrastructures

for the operations and production of industrial chemicals within the

.تتعلق بمراقبة جودة المواد الكيميائية وحماية البيئة وهندسة الكيمياء الحيوية

وأنظمة الشبكات وأجهزة التخزين ومختلف األجهزة الطرفية مع العمل على

organizational policies and procedures. Perform other duties related

such as servers, network systems, storage devices and various

to chemical quality control, environmental protection and biochemical

peripherals while monitoring operations and performance.

engineering.

مهندس كهربائي
Electrical Engineer
تصميم وتطوير وصيانة أنظمة التحكم الكهربائية ومكوناتها لتتماشى مع المواصفات المطلوبة إلنتاج صناعات مثل

.اإلضاءة والسيارات والروبوت واألنظمة الالسلكية

Design, develop and maintain electrical control systems and/or components to align it with required
specifications for a variety of needs such as lighting, automobiles, robotics and wireless systems.

مهندس ميكانيكي
Mechanical Engineer

مهندس طب حيوي
Biomedical Engineer

تطبيق مبادئ الهندسة لتصميم األدوات والمحركات واآلالت والمعدات

ً
وفقا للمبادئ والممارسات الهندسية؛ لتطوير
تطبيق المعرفة الطبية والحيوية

 المساعدة في تطوير التصميم اإلنشائي للمنتجات باستخدام.الميكانيكية األخرى

.األجهزة واإلجراءات التي تسهم في حل المشاكل الصحية والطبية

.األدوات المختلفة وبرامج الحاسب اآللي

Apply knowledge of biology and medicine with engineering principles

Use engineering principles to design tools, engines, machines and other

and practices to develop devices and procedures that solve medical

mechanical equipment; assist in developing the structural design of

and health-related problems.
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الهندسة

Engineering

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
مهندس شبكات
Network Engineer

مهندس بيئي
Environmental Engineer

تركيب وصيانة ودعم شبكات اتصال الحاسب اآللي داخل المنظمة أو فيما بين

تصميم أو تخطيط أو أداء المهام الهندسية للوقاية أو السيطرة على أو

المنظمات لضمان توفير أقصى قدر من شبكات االتصاالت عالية األداء واألكثر
.ًأمنا

عالج المخاطر البيئية باستخدام تقنيات معالجة النفايات أوعالج المواقع أو
.مكافحة التلوث

Install, maintain and support computer communication networks

Design, plan, or perform engineering duties in the prevention,

within an organization or between organizations to ensure that

control, and remediation of environmental health hazards including

networks provide maximum performance, security and availability for

waste treatment, site remediation or pollution control technology.

their users.

مهندس إجراءات صناعية
Process Engineer
استعراض آليات التشغيل لدى المنظمة واختبار فعالية العمليات وضمان تلبية متطلبات التشغيل في المدى القصير

. العمل مع قسم اإلنتاج لتحسين عمليات التشغيل.والطويل

Review an organization’s operating mechanisms, test process effectiveness and ensure that business
systems meet operating qualifications in the short and long term; work with production personnel and
department chiefs to improve operating processes.

مهندس العمليات
Operations Engineer

مهندس معماري
Architect

التأكد من أن نظم التصنيع لدى الشركة كافية وفعالة وتتفق مع الممارسات

تصميم وتخطيط واإلشراف على تشييد المباني بالتركيز على التصميم والمظهر

Ensure that a company’s manufacturing systems are adequate,

Design, plan, and supervise the construction of buildings while

functional and conform to industry practices and senior management’s

paying special attention to the aesthetics of their buildings, satisfying

specifications.

clients’ needs.

.الصناعية ومواصفات اإلدارة العليا
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المهارات المطلوبة
Skills Required

العمارة واإلنشاء
Construction

القيادة
Leadership

إدارة الوقت
e Management
Tim

مهارات تقنية
Technical

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

اإلستماع
Listening

التخطيط واإلدارة والتنسيق عن طريق المشرفين الهندسيين إلتمام مهام البناء
 المشاركة في تطوير المفاهيم لمشروع البناء.وصيانة المباني والمرافق والنظم
.واإلشراف على تنظيم وجدولة ووضع الميزانيات وتنفيذ المشروع

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✔

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا
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Plan, direct or coordinate, usually through subordinate supervisory
personnel, activities concerned with the construction and
maintenance of structures, facilities and systems. Participate
in the conceptual development of a construction project
and oversee its organization, scheduling, budgeting, and
implementation.
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العمارة واإلنشاء

Construction

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

مهندس مدني
Civil Engineer

مدير بناء
Construction Manager

تصميم هياكل البناء والمرافق واإلشراف على بنائها وصيانتها مثل الطرق
والسكك الحديدية والمطارات والجسور وخطوط األنابيب ومحطات الطاقة

إدارة وتنسيق المواقع اإلنشائية بما في ذلك األدوات والعاملين وقوانين

.وغيرها

.السالمة

Plan, design, and oversee construction and maintenance of building

Manage and coordinate a construction site; supervising materials,
staff and safety.

structures and facilities such as roads, airports, bridges, pipelines and
power plants.

مشرف موقع إنشائي
Site Supervisor
 إدارة.إدارة المواقع اإلنشائية عن طريق اإلطالع وتنفيذ خطط موضوعة من المهندسين المعماريين أو المدنيين

.العاملين والتأكد من جودة مواد البناء واألدوات المستخدمة

Manage building sites by reading and implementing plans prepared by architects and civil engineers;
direct workers to provide and operate proper construction materials, tools and machinery.

مخطط مدني
Urban Planner

مفتش بناء
Building Inspector

.إعداد الخطط بعيدة وقصيرة المدى حول استخدام األراضي في المدن
 مع األخذ بعين االعتبار االحتياجات،استغالل األراضي بأفضل طريقة ممكنة

تفتيش المباني باستخدام المبادئ الهندسية لضمان السالمة الهيكلية

 رفع التوصيات حول أفضل األماكن إلنشاء مرافق البنية.المستقبلية للسكان

.والتوافق مع المعايير والقوانين

.التحتية

Inspect structures using engineering skills to determine structural

Make both long and short term plans regarding the use of land in the

soundness and compliance with specifications and regulations.

cities. Help make the best use of a city’s land by taking into account
the future needs of the population and recommending locations for
different types of infrastructures.
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التنظيم
Organization

المهارات المطلوبة
Skills Required

M

ت
مهارا الحساب
matical ski
lls
athe

إدارة الوقت
e Management
m
i
T

مهارات التحري
Investigation

اإلدارة المالية
Financial Management
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

تقديم المشورة المالية والدعم للعمالء والزمالء لتمكينهم من اتخاذ
.القرارات التجارية السليمة

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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Provide financial advice and support to clients and
colleagues to enable them to make sound business
decisions.
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اإلدارة المالية

Financial Management

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
محلل مالي
Financial Analyst

مضارب أسهم
Stock Broker

إجراء التحليل الكمي للمعلومات التي تؤثر على برامج االستثمار للمؤسسات
شراء وبيع األوراق المالية في الشركات االستثمارية والتجارية ووضع وتنفيذ

.الخطط المالية للشركات واألفراد والمنظمات

العامة أو الخاصة وطرح القرارات االستثمارية من خالل تحليل المعلومات
.المالية وفقاً للتوقعات في قطاع األعمال أو الظروف االقتصادية

Manage investments for individuals or organizations, maximizing

Conduct quantitative analysis of information affecting investment
programs of public or private institutions; inform investment decisions

financial returns by buying and selling stocks, shares and other financial

by analyzing financial information to forecast business, industry or

products.

economic conditions.

مستشار مالي
Financial Advisor
تقديم المشورة للعمالء حول الخطط المالية باستخدام المعرفة في استراتيجيات االستثمار والضرائب واألوراق
 وتقييم أصول العمالء والتزاماتهم والتدفق النقدي والتأمين والضرائب.المالية والتأمين وخطط التقاعد والعقارات

.واألهداف المالية لوضع استراتيجيات االستثمار

Advise clients on financial plans utilizing knowledge of tax and investment strategies, securities,
insurance, pension plans, and real estate. Duties include assessing clients’ assets, liabilities, cash
flow, insurance coverage, tax status and financial objectives to establish investment strategies.

متداول
Trader

مدير صندوق استثماري
Fund Manager

 وضع.بيع وشراء المستندات والسلع المالية واتخاذ اإلجراءت االحتياطية الالزمة

.تنفيذ وإدارة االستراتيجية االستثمارية للمحافظ المالية

.أسعار للبيع والشراء ومناقشة شروط البيع

Implement a fund’s investing strategy through active and passive

Buy and sell securities (stocks and bonds) and commodities; establish

management of its portfolios.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

البحث
Research

القيادة
Leadership

لتعامل مع اآل
ا
خرين
e
r
s
p
o
r
n
e
t
a
l
In

التفاوض
Negotiation

اإلدارة والبيع
بالتجزئة والمبيعات
Management,
Retail & Sales
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

إدارة السياسات واإلجراءات وتقديم المنتجات والخدمات لمجموعة
.متنوعة من القطاعات والترويج لها وتوزيعها

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✔

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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Manage the policies, procedures and delivery of
products and services for a variety of sectors from
acquisition and allocation to promotion to
storage and distribution.
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اإلدارة والبيع بالتجزئة والمبيعات

Management, Retail & Sales

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

مستشار إداري
Management Consultant

ممثل خدمة عمالء
Customer Service Representative

إجراء الدراسات والتقييمات التنظيمية وتصميم النظم واإلجراءات ودراسة كيفية
التفاعل مع العمالء لتقديم المعلومات و الرد على استفساراتهم حول المنتجات

 وإعداد أدلة اإلجراءات والعمليات لمساعدة المنظمات،تبسيط العمل وقياسه

.والخدمات ومعالجة الشكاوى وحلها

.على العمل بكفاءة وفعالية أكثر

Interact with customers to provide information in response to inquiries

Conduct organizational studies and evaluations, design systems and
procedures, conduct work simplification and measurement studies, and

about products and services as well as handling and resolving

prepare operations and procedures manuals to assist organizations in

complaints.

operating more efficiently and effectively.

رئيس تنفيذي
Chief Executive Officer (CEO)
 وتوجيه المنشأة نحو وضع أهداف قصيرة وطويلة،إدارة وقيادة المنشأة بهدف تحقيق الربحية والنمو في األعمال
ً
.وفقا للمعايير والسياسات وأهداف األداء الموضوعة
 والعمل على تحقيقها،األجل
Manage and lead the profitability and growth of the organization. Direct the organization to establish
and achieve short and long term objectives as per the set goals.

مخطط مبيعات
Merchandise Planner

صراف
Teller

التخطيط وإدارة مجموعة منتجات لشركة تجزئة ويتضمن ذلك التخطيط المالي

استالم ودفع األموال واالحتفاظ بسجالت مالية للمعامالت المختلفة في

.ورصد المخزون ومراقبة العالمة التجارية وتنسيق التوزيع

.المؤسسة المالية

Plan and control the product range of a retail company involving

Receive and pay out money and keep records of money involved in a

financial planning, inventory monitoring, brand monitoring and

financial institution’s various transactions.
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اإلدارة والبيع بالتجزئة والمبيعات

Management, Retail & Sales

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

مدير إدارة التجارة اإللكترونية
E-Commerce Manager

موظف مبيعات
Sales Associate

إدارة واإلشراف على الموظفين الذين يقومون بإنشاء وتنفيذ وإجراء الصيانة

.المستمرة على أنظمة شبكة منظمة لبيع المنتجات أو الخدمات عبر اإلنترنت

تنسيق توزيع المنتجات والخدمات عن طريق إقامة عالقات مع العمالء وضبط
.البضائع وفقاً الحتياجات العميل وتوجهات السوق

Oversee and manage employees who create, implement and perform

Coordinate distribution of goods and services by establishing relationships

continuous maintenance on an organization’s web systems to sell

with clients and adjust merchandise according to client needs and

products or services online.

market trends.

أخصائي تطوير األعمال
Business Development Specialist
 جمع معلومات عن.بحث ودراسة أوضاع السوق المحلية أواإلقليمية لتحديد المبيعات المحتملة للمنتج أو الخدمة

.المنافسين واألسعار والمبيعات وأساليب التسويق والتوزيع

Research market conditions in local, regional, or national areas to determine potential sales of
products or services; gather information on competitors’ prices, sales, and methods of marketing and
distribution.

مسؤول مشتريات التجزئة
Retail Buyer

رائد أعمال
Entrepreneur

شراء البضائع إلعادة بيعها للمستهلكين عن طريق البيع بالتجزئة وتحليل

توجهات الشراء السابقة وسجالت المبيعات واألسعار ونوعية البضائع لتحديد

.تنظيم وإدارة مشروع أو تعهد تجاري جديد مع افتراض المخاطرة من أجل الربح

Buy merchandise for resale to consumers at the retail level; analyze

Organize and manage a new project or business undertaking, assuming

past buying trends, sales records, price and quality of merchandise to

the risk for the sake of profit; an entrepreneur sees an opportunity, makes

determine value and yeild; select, order and authorize payments for

a plan, starts the business and manages it.

.رائد األعمال يرى الفرصة ويضع خطة ويبدأ العمل التجاري ويديره

. تحديد وتنظيم الدفع للبضائع وفقا لإلتفاقيات التعاقدية.القيمة واإلنتاجية

merchandise according to contractual agreements.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

حساب
مهارات ال
Mathematics

الدقة
ail Orientation
Det

مهارات تقنية
Technical

العلوم والتقنية
Science & Technology
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

البحث
Research

تسخير التقنية لتصميم وتطوير حلول لألنظمة المعقدة وإجراء البحوث
والتجارب والتحاليل الكمية والنوعية في المختبرات من أجل تحسين
.الجودة أو تطوير منتجات أو الوصول إلى معرفة جديدة

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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Utilize technology to design and develop solutions to
complex systems. Conduct qualitative and quantitative
analyses or experiments in laboratories for quality
or process control or to develop new products or
knowledge.
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العلوم والتقنية

Science & Technology

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

مهندس تقنية النانو
Nanotechnology Engineer

مهندس برامج الحاسب اآللي
Software Engineer

تخزين وتعديل المواد على المستوى الخلوي لصناعة مواد الكترونية في منتهى

بحث وتصميم وتطوير واختبار نظم التشغيل ونظم توزيع الشبكات وتطبيقات

الصغر تستخدم في ابتكار متنجات وحلول في مجال الصحة والعلوم والبيئة على

. وتحديد المواصفات التشغيلية وصياغة وتحليل متطلبات البرامج،الحاسب

.مستوى الجزيئات الكيميائية

Research, design, develop and test operating systems, software and

Store and alter materials at the cellular level to create new, tiny pieces

network distribution applications; set operational specifications and

of electronics to innovate products to advance health, science and the

formulate and alanlyze software qualifications.

environment on the molecular level.

أخصائي الدعم التقني
Technical Support Specialist
تقديم الدعم التقني لمستخدمي الحاسب اآللي واإلجابة عن األسئلة وحل المشاكل للعمالء شخصيا أو عبر الهاتف

 تقديم المساعدة المتعلقة باستخدام أجهزة الحاسب االَ لي والبرمجيات بما في ذلك تركيب الطابعة.أو عن بعد

.والبريد اإللكتروني وأنظمة التشغيل

Provide technical assistance to computer system users; answer questions or resolve computer problems
for clients in person, via telephone or from remote locations; provide assistance concerning the use of
computer hardware and software, installing printers, e-mail and operating systems.

كيميائي
Chemist

أخصائي أرصاد جوية
Meteorologist

 ابتكار وتطوير.العمل في مواقع مختلفة كالمختبرات والمصانع والمنشآت

التحري عن الظواهر الجوية وتفسير البيانات المحصلة من محطات األرصاد

منتجات وتقنيات جديدة عن طريق استخدام تطبيقات الطب وعلم الكيمياء

الجوية والبرية والبحرية واألقمار الصناعية والرادارات وذلك لتزويد التقارير

.واالبتكارات والتطبيقات العلمية األخرى

.والتنبؤات الجوية للعامة و للجهات المعنية

Work in various settings including laboratories, industries and

Investigate atmospheric phenomena and interpret meteorological

organisations. Investigate applications in medicine, chemicals and

data, gathered by surface and air stations, satellites, and radar to

other scientific innovations/applications to develop and/or create new

prepare reports and forecasts for public and other uses.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

حساب
مهارات ال
Mathematics

الدقة
ail Orientation
Det

مهارات تقنية
Technical

الخدمات النفطية
Petroleum Services

البحث
Research

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

ابتكار طرق جديدة للتنقيب وإنتاج النفط والغاز ومشتقاتها وتطوير
 اإلشراف على عمليات،المعدات المستخدمة في التنقيب واالستخراج
.التنقيب والحفر وتقديم النصائح التقنية

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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Devise methods to improve oil and gas extraction and
production and determine the need for new or modified
tool designs; oversee drilling and offer technical
advice.
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الخدمات النفطية

Petroleum Services

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
مهندس بترول
Petroleum Engineer

H2S تقني الوقاية من غاز
H2S Safety Technician

إيجاد طرق إلستخراج النفط والغاز من تحت األرض بالتعاون مع الجيولوجيين لفهم
طبيعة األرض وخواص الصخور لتحديد طرق الحفر واإلشراف على عمليات الحفر

إدارة وتنفيذ خطة السالمة في مواقع الحفر البرية والبحرية من أجل الكشف

واإلنتاج ويتطلب ذلك العمل المكتبي باإلضافة إلى الرحالت إلى المواقع لإلشراف

والتحذير عن وجود غاز كبريتيد الهيدروجين السام للحفاظ على سالمة

.على المشاريع

.األشخاص في األماكن المجاورة

Devise ways to extract oil and gas from deposits below the earth by working

Manage and implement a safety plan at oil rig sites onshore and offshore

with geologists to determine drilling methods and monitor operations of

in order to detect and warn by alarm any hydrogen sulfide presence and

drilling and production involving a combination of office work along with

concentration to protect the safety of people in surrounding areas.

trips to the field to supervise projects.

جيولوجي
Geologist
استكشاف وتطوير الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط والمياه وتفسير الخواص والبيانات الجيوفيزيائية

والجيوكيميائية والجيولوجية لتكوين نماذج من طبقات األرض الباطنية بهدف استغالل الموارد الطبيعية واكتشاف
.ًاحتياطيات مجدية تجاريا
Lead discovery, exploration and development of natural resources such as gas, oil and water and
interpret geophysical, geochemical and geological data to develop models of the subsurface of the
earth with the aim of discovering commercially viable and exploitable reserves of natural resources.

مسجل بيانات طين الحفر
Mud Logger

جيوفيزيائي
Geophysicist

الحفاظ على سجالت عمليات الحفر لتوفير المعلومات حول وضع

اآلبار الستخراج الغاز أو النفط وزيادة الكفاءة ووضعية اآلبار

دراسة تركيب وبنية والخواص الفيزيائية لكوكب األرض والمشاركة في عملية

.باستخدام معدات متخصصة وآالت مختبرية معينة

.التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والمعادن والمياه الجوفية

Keep records of drilling operations to provide information

Study the composition, structure, and other physical aspects of the earth

about well status for the extraction of oil or gas; increase

and participate in exploration for oil, gas, minerals, or underground water.

efficiency and placement of wells using specialized
equipment and laboratory techniques.
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27%
 من المجتمع%27 أعضاء اللون األحمر يشكلون حوالي
يتصفون بالمغامرة والتلقائية والتركيز ويمتازون بالذكاء
 كما يميلون للتنوع والعمل بحرية والميل إلى،والجرأة
 المهن التالية غالباً ما تروق.المرونة والتوجيه الذاتي
*.ألعضاء هذا اللون
Members of the red color make up around 27% of
the population
They are adventurous, spontaneous and focused,
and are intelligent and daring. They tend to prefer
variety and work freely; are very flexible and selfmotivated. The following careers generally suit
this group.*
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المهارات المطلوبة
Skills Required

اإلبداع
Creativity

التفكير النقدي
ical Thinking
Crit

مهارات تقنية
nical Skills
Tech

الدقة
Accuracy

التصوير الفوتوغرافي
Photography
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

التقاط الصور لألشخاص واألماكن واألشياء مع التركيز على التنوع
.وانتهاز الفرص اإلبداعية

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✔

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا
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Taking pictures of people, places and things with focusing
on diversity and following creative opportunities.
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التصوير الفوتوغرافي

Photography

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

مصور استوديو
Studio Photographer

محرر صور
Photo Editor

 تحميض،تصوير األشخاص والمواضيع والبضائع أو المنتجات التجارية األخرى

.تعديل األفالم والمطبوعات والصور الرقمية إلبراز الميزات المرغوب عرضها

.األفالم أو إستخدام التقنيات الرقمية وإنتاج المطبوعات والصور

Retouch movies, prints and digital images to highlight desirable

Photographing people, topics, goods or other commercial products,

features to display.

film processing or the use of digital technologies and the production
of publications and photos.

مصور جوي
Aerial Photographer
 مثل في حال العمل مع مطوري العقارات والمهندسين.إلتقاط الصور الجوية من طائرات مروحية أو طائرات صغيرة

.المعماريين الذين يعتمدون على الصور الجوية لتقييم المواقع الجديدة وتسويق عقاراتهم

Capture aerial images from a helicopter or a small aircraft. Such as in case of working with real
estate developers and architects who rely on aerial photographs to evaluate new sites and market their
properties.

مصور صحفي
Photojournalist

مصور مناسبات
Event Photographer

تصوير وتحرير وعرض الصور ذات األهمية االخبارية والتي تغطي األخبار العاجلة

والقضايا السياسية واالجتماعية المهمة لوسائل اإلعالم مثل الصحافة والمواقع

توثيق المناسبات الشخصية مثل حفالت الزفاف أو المناسبات الرسمية مثل

.اإللكترونية والمجالت والكتب

.اإلحتفاالت المختلفة للمنظمات عن طريق إلتقاط الصور المتنوعة

Taking pictures, editing and present newsworthy images that cover

Documenting personal occasions such as weddings or formal occasions

breaking news or issues of political and social importance for the media

and company events by taking various pictures.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

رين
التعامل مع اآلخ
Interpersonal

مهارات الت
قديم
Presentation

C

التواصل
ommunication

اإلستماع
Listening

الضيافة
والسياحة
والترفيه
Hospitality, Tourism
& Recreation
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا
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إدارة وتنسيق الخدمات والعمليات للتحسين من مدى رضا العمالء عن
الخدمات المقدمة في مجال األطعمة والمشروبات وإدارة المناسبات وغيرها
.من الخدمات مع اإلبداع في طرق التقديم والتسليم
Manage, coordinate services and operations of an
organization to optimize client satisfaction in areas of
tourism, food and beverage, and other services
while enhancing delivery and presentation
methods.
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الضيافة والسياحة والترفيه

Hospitality, Tourism & Recreation

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
شيف
Chef

شيف حلويات
Pastry Chef

أو القيام شخصياً بتحضير مختلف أنواع األطعمة بطرق الطبخ المتنوعة/توجيه و

 إعداد.عال
ٍ والتأكد من أن خدمة تقديم الطعام تتم دون أي تأخير وبمستوى
لوائح طعام جديدة وابتكار أطباق مختلفة بهدف المحافظة على أرباح مبيعات

 والتأكد من،مسؤول عن اإلعداد اليومي للمخبوزات وما يتصل بها من مهام

.األطعمة أو زيادة الهامش الربحي

مطابقتها للمواصفات والمقاييس الغذائية والصحية بما ُيحقق رضا الزبائن
.ويتوافق مع الميزانية التشغيلية

Direct and/or personally prepare diverse food using a variety of cooking

Responsible to guarantee the daily pastry preparation and related duties

methods and make sure that food is served promptly and at the right

to meet the sanitation and food standard in accordance with guest

standards level. Produce menus and new dishes maintaining or raising

satisfaction and operating budget.

the profit margins on food.

صانع القهوة
Barista
إعداد وتقديم القهوة بأنواعها باإلضافة إلى مشروبات القهوة الخاصة مثل اإلسبرسو والالتيه والكابتشينو
.والموكا مع مراعاة المقادير وخفق الحليب بحرفية

Prepare and serve different types of coffee including specialty coffee drinks such as espresso, lattes,
mochas and cappuccinos and paying attention to measurements and proper milk frosting.

موظف استقبال فندق
Hotel Receptionist

مدير التموين
Catering Manager

 مع التأكد من أن الحجوزات،اإلشراف على حجز الغرف الفردية أو المتعددة

 تنظيم عمليات التأجير.إدارة طلبات وحجوزات الشركات والمؤسسات واألفراد

 متابعة مستوى رضا. مع الحفاظ على عالقة جيدة بالعمالء،لكافة الخدمات

على أداء عمل الموظفين والتأكد من تقديم المنتجات بشكل فوري وفاعل

 الترويج. بما يتماشى مع إستراتيجية البيع لزيادة اإليرادات،ؤخذ بدقة
َ ُت

 اإلشراف.المتعلقة بأماكن االجتماعات والخدمات الملحقة المقدمة من الفندق

 والتعامل،النزالء من خالل استطالع آرائهم ومالحظاتهم بصورة مباشرة

بهدف إرضاء العمالء وتعظيم الهامش الربحي للفندق وذلك من خالل تطبيق

.مع الشكاوى والطلبات لتحقيق رضا العمالء من كافة النواحي

.ممارسات إدارية فاعلة ومثمرة

Provide individual or multiple room booking ensuring reservations

Manage the orders and reservations of companies, organizations and
individuals. Manage for rent meeting spaces and ancillary services from

are taken accurately in line with the selling strategy to maximise

hotels. Direct the prompt and efficient delivery from staff of those products

revenue. Promote all services by maintaining good relationship

to satisfy the customer’s service needs and to maximize the hotel’s profits

with clients. Monitor guests satisfaction through direct feedback

throughout an effective and efficient management practices.

and handling complaints or any request to reach full customer
satisfaction.
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الضيافة والسياحة والترفيه

Hospitality, Tourism & Recreation

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

مدير فندق
Hotel Manager

كاتب مسرحي
Playwright

 وضمان الدقة في تنفيذ،إدارة عمليات الفندق المختلفة وموارده البشرية
 تخطيط وتنظيم وتوجيه الخدمات.الموازنة وإقرار الميزانية والعمليات المالية

 تطوير العوامل المسرحية.تأليف نصوص درامية مبتكرة وطرحها لألداء التمثيلي

الفندقية التي تشمل خدمات المكاتب األمامية وإدارة األغذية والمشروبات

بما فيها المواضيع والحبكة الروائية والشخصيات المسرحية وذلك بهدف توصيل

.وإدارة خدمات الغرف وإدارة األمن والسالمة وإدارة صيانة المرافق

.رسالة اجتماعية أو بغرض الترفيه

Manage the hotel operations and its human resources and ensure accurate

Write original dramatic work for performance purposes, developing

budgeting and financial processes. Perform planning, organizing and

factors such as themes, plots and characterization to convey a specific

directing of the hotel services including front office services, food and

message or for entertainment purposes.

beverage operations, housekeeping, security operations and property
maintenance.

أخصائي برتوكول
Protocol Specialist
 الحرص على اتباع.المشاركة في تعزيز وخلق الصورة العامة لكل من الشخصيات أو المجتمعات أو المؤسسات

.وتطبيق سياسة التشريفات وآداب االستقبال

Engage in promoting or creating an intended public image for individuals, communities or institutions.
Ensuring acceptable procedural and etiquette guidelines when conducting business, and the codes of
behavior are recognized and followed.

منظم مناسبات
Event Planner

منظم حفالت زفاف
Wedding Planner

تنسيق أنشطة الموظفين وترتيب جميع التجهيزات الالزمة لالجتماعات والحفالت

.التخطيط والتنظيم لحفالت الزفاف واالهتمام بجميع أو بعض تفاصيلها

.والمعارض والمؤتمرات

Planning and organizing the whole wedding from start to finish or just
sorting out certain aspects of that day.

Coordinate activities and personnel to make all key arrangements for
group meetings, parties, exhibits and events.
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الضيافة والسياحة والترفيه

Hospitality, Tourism & Recreation

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
وكيل سفريات
Travel Agent

مضيف طيران
Flight Attendant

تزويد السياح بالمعلومات المتعلقة بالسفر والتي تتعلق بالوجهات السياحية

 والتأكد من استمتاعهم.المهمة والمطاعم واألسعار وخدمات الطوارئ

التأكد من راحة وسالمة المسافرين خالل الرحلة وتزويدهم بالخدمات

أثناء إقامتهم وذلك من خالل تنظيم الرحالت وتقديم التوصيات السياحية

.الضرورية كإرشادات السالمة وتقديم الوجبات الغذائية

.وضمان حصولهم على أفضل الخدمات السياحية والترفيهية

Ensure the travelers are comfortable and safe during flight

Provide tourists with travel information, such as points of interest,

by providing services such as safety instructions, food and

restaurants, rates, and emergency service. Ensure that clients enjoy

beverage.

their stay by recommending, organising and leading excursions and
entertainment.

منسق برامج رياضية
Atheltic Coordinator
 والحرص على تحقيق.متابعة البرامج واألنشطة الرياضية مع توفير المعلومات كمصدر لمساعدة المهتمين
والتطبيق والمحافظة على الخدمات و موائمتها مع المبادئ،  والتطوير، والتقييم،األهداف عن طريق التخطيط

. والتواجد كقائد للفرق الرياضية.األساسية

Directing the athletics’ programs and activties, providing information and serving as resource to others;
achieving defined objectives by planning, evaluating, developing, implementing and maintaining
services in compliance with established guidelines; and serving as a member of the leadership team.

أمين متحف
Museum Curator

مرشد سياحي
Tour Guide

القيام بالمهام اإلدارية المتعلقة بالمجموعات الفنية واألدبية مثل األعمال الفنية
 العمل على. أو العينات العلمية الخاصة بالمتاحف،والمقتنَ يات والمواد التاريخية
ُ

إدارة وتنظيم البرامج واألنشطة والجوالت السياحية للسياح وتعريفهم على

.إجراء أنشطة تعليمية وبحثية أو أنشطة الخدمات العامة الخاصة بالجهة المعنية

.المواقع التاريخية واألنشطة الترفيهية

Administer collections, such as artwork, collectibles, historic items or

Organize and manage activities and sightseeing tours for travelers and

scientific specimens of museums. Conduct instructional, research or

vacationers including historical sites and leisure activities.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide

public service activities of institution.

80

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

Rawabi Talent Exhibit Career Guide

79

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

المهارات المطلوبة
Skills Required

رين
التعامل مع اآلخ
Interpersonal

حل المشكالت
blem Solving
Pro

اتخاذ القرارات
ision Making
D ec

التفكي لنقدي
را
Criti
cal Thinking

إدارة األزمات
والكوارث
Crisis & Disaster
Management
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

 تزويد التدريب المطلوب وتجهيز.التخطيط وإدارة اإلستجابة للكوارث واألزمات
.الخطط واإلجراءات لحاالت الطوارئ

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا
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Plan and direct disaster response or crisis management
activities; provide disaster preparedness training and
prepare emergency plans and procedures.
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إدارة األزمات والكوارث

Crisis & Disaster Management

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
رجل إطفاء
Firefighter

مسعف
Paramedic

السيطرة وإخماد الحرائق واإلستجابة لحاالت الطوارئ في حاالت تعرض الحياة
تقديم المساعدة إلى المرضى المصابين في الحوادث والحاالت الطارئة واألزمات

أو المنشاءات أو البيئة للخطر بما في ذلك الوقاية من الحرائق واالستجابة

.من خالل تقديم اإلسعافات الالزمة لحين وصولهم بأمان إلى المركز الطبي

.للمواد الخطرة والبحث واإلنقاذ والمساعدة في حاالت الكوارث

Assist patients that have been involved in accidents, emergencies or

Control and extinguish fire or respond to emergency situations where
life, property, or the environment is at risk including prevention,

other crises by stabilising them until they arrive safely to a medical

hazardous material response, search and rescue and disaster

centre.

assistance.

محقق جنائي
Criminal Detective
التحقيق في انتهاكات جنائية عن طريق جمع الحقائق واألدلة من موقع الجريمة وإجراء مقابالت مع المشتبه بهم

.لحل القضايا الجنائية

Investigate alleged or suspected criminal violations of law by gathering evidence at crime sites and
interviewing suspects to solve criminal cases.

غواص
Diver

منقذ سباحة
Lifeguard

العمل تحت سطح الماء باستخدام عدة الغطس بهدف فحص وإصالح وإزالة أو
تركيب معدات وإنشاءات تحت الماء أو بهدف تصوير المنشآت والحياة البحرية أو

مراقبة المناطق الترفيهية كأحواض السباحة والشواطئ وتقديم المساعدة

Work below the surface of water using scuba gear in order to inspect,

Monitor recreational pools and beaches to provide emergency rescue

repair, remove or install equipment and structures, to photograph

assistance and protection to participants.

.والحماية للزائرين

.بهدف العثور على أشخاص أو ممتلكات مفقودة

structures, marine life or to find missing people or property.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

قد ي
التف
ن
Criti  كير الng
cal Thinki

التنظيم
Organizing

حل المشكالت
blem Solving
Pro

الصيانة
Maintenance

مهارات تقنية
Tech
nical Skills

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

صيانة المعدات والمنتجات والعمليات بعد تقييمها والتخطيط الفعال لضمان
.تشغيل مستمر وسلس وفعال

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✔

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا
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Maintain equipment, products and processes after assessing and
continuous planning to ensure smooth and efficient operations.
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الصيانة

Maintenance

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

ميكانيكي طائرات
Aircraft Mechanic

ميكانيكي تصليح سيارات
Vehicle Repair Technician

تركيب وصيانة أنظمة الطائرات ومولدات الطاقة وهياكل وإلكترونيات

تصليح وتجديد السيارات بتغيير الزيت أو استبدال الفرامل أو إجراء تصليح

. إتباع إجراءات ضمان السالمة.الطائرات

.جذري للمحرك أو غيره

Conduct repairs, services and maintenance work for aircraft

Repair and maintain automobiles by changing the oil or replacing the

systems, power plants, airframes, avionics and components

brakes or performing a major overhaul of the engine or other parts.

while ensuring safety measures.

مهندس صيانة
Maintenance Engineer
استخدام برامج الحاسب اآللي لصيانة ومراقبة والتحكم بالتشغيل المستمر لالَ الت والمعدات واإلشراف على الصيانة

. وتنظيم عمليات اإلصالح في حاالت الضرورة لضمان فعالية التشغيل والمرافق،الدورية

Use computerized systems to maintain, monitor and control the continuous operation of machines
and equipment, oversee routine maintenance and organize repairs when necessary to ensure efficient
operations and facilities.

ضابط جودة
Quality Controller

كهربائي
Electrician

قياس مدى تطبيق معايير الجودة على المنتجات الحالية وتحديد معايير تقييم

.الجودة وكيفية تحسين المنتجات للوصول لهذه المعايير

.تجميع وتركيب وإصالح وصيانة األنظمة الكهربائية

Measure compliance of existing products with quality standards;

Assemble, install, repair and maintain electrical systems.

determine the standards by which quality will be judged; establish how
products and processes will be improved to meet quality standards.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

اإلبداع
Creativity

التفكير النقدي
ical Thinking
Crit

مهارات تقنية
nical Skills
Tech

الفنون المرئية
Visual Arts

الدقة
Accuracy

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

خلق وصناعة فنون مرئية مميزة عن طريق استخدام أي من وسائل
.االعالم

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✔

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا
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Create orginal visual artwork using any of a wide variety
of media and techniques.
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الفنون المرئية

Visual Arts

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

أخصائي رسوم متحركة
Animator

منتج سينمائي
Film Producer

صنع المؤثرات الخاصة والرسوم المتحركة ألفالم الفيديو أو أجهزة الحاسب

اإلشراف على عملية صناعة األفالم عن طريق اختيار السيناريو والتنسيق

االَ لي أو وسائل اإلعالم األخرى الستخدامها في المنتجات مثل ألعاب الحاسب

.واإلشراف ومراقبة جمع رأس المال والتعاقد مع الموظفين وترتيبات التوزيع

.االَ لي أو في األفالم أو اإلعالنات التجارية

Oversee process of producing a film which includes selecting and

Create special effects and animations for video, computers or other

approving screenplay, coordinating, supervising and controlling fund-

media for use in products or creations, such as computer games,

raising, hiring key personnel and arranging for distribution.

movies and commercials.

مصمم جرافيكس
Graphic Designer
تطوير أفكار ومفاهيم إبداعية وتحويلها إلى تصاميم تعمل على توصيل رسائل الشركة أو العمالء باستعمال
 المواقع اإللكترونية واإلعالنات والمجالت: مثل، وذلك في منتجات إعالمية مختلفة،مؤثرات بصرية عالية الجودة

. ومراسالت الشركات،المطبوعة

Develop creative ideas and concepts producing graphics to deliver a company or customers’ messages
through high visual impact in a wide range of media products such as websites, advertising, print
magazines or corporate communications.

مدير فني
Art Director

مصمم مواقع إنترنت
Web Designer

توجيه عمل المصممين لموائمة تصاميمهم مع الرسائل المقصودة في وسائط

إنشاء وتعيين المعايير الفنية لتطوير وتصميم التطبيقات ومواقع اإلنترنت

Direct designers engaged in artwork, layout design and copywriting for

Create and specify architectural and technical parameters to develop

visual communications media, such as magazines, books, newspapers

and design web applications and websites, direct website information

and packaging.

architechture, enhance and maintain it.

.مختلفة مثل المجالت والكتب والصحف والتغليف
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17%
أعضاء اللون األخضر يشكلون حوالي  %17من المجتمع
يتسمون بالقدرة على التأثير على اآلخرين والقدرة
على التعبير حيث أنهم متعاطفين مع غيرهم ويميلون
إلى الجانب اإلنساني واإلبداعي ،ويحتاجون بيئة داعمة
تسودها المساواة تتيح لهم فرصة التأثير في حياة
اآلخرين .المهن التالية غالباً ما تروق ألعضاء هذا اللون*.
Members of the green color make up around 17% of
the population
They are influential and empathetic, are
humanistic and creative and need a supportive fair
environment, allowing them to positively influence
the lives of others. The following careers generally
*suit this group.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

اإلستماع
Listening

التحفيز الذاتي
Motivation

لتعامل مع اآل
ا
خرين
e
r
s
p
o
r
n
e
t
a
l
In

التفاوض
Negotiation

إدارة الموارد
البشرية
Human Resources
Management
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

تخطيط وتنسيق إدارة الموارد البشرية في المؤسسات لإلستفادة من قدرات
ومواهب القوى العاملة وممارسة مهام مثل تقييم األداء الوظيفي وتحديد
.البدالت والتوظيف

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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Plan and coordinate human resources within an organization
to maximize utilization of talent and maintain functions
such as employee evaluation, compensation and
recruitment.
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إدارة الموارد البشرية

Human Resources Management

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles
مسؤول تطوير مهارات الموظفين
Talent Development Officer

مدير التوظيف
Talent Acquisition Manager

تصميم وتنفيذ برامج تدريب الموظفين بهدف تطوير أداءهم الشخصي

 والبحث عن أفضل المراكز التدريبية المختصة للتعاقد معها،والوظيفي

إدارة عملية تخطيط القوى العاملة وتوفير الموارد البشرية وجذب

Design and conduct training and development programs to improve

Manage the process of manpower planning, sourcing,

individual and organizational performance; seek appropriate

attracting, recruiting, interviewing, and on-boarding of

training institutions and providers; analyze training needs of an

employees to an organization.

.المؤهلين وإجراء المقابالت وتنظيم انضمام الموظفين إلى المنظمة

.وتحليل االحتياجات التدريبية للمنظمة

organization.

مسؤول التأمينات االجتماعية
GOSI Officer
التأكد من سالمة الموقف التأمينى للعاملين بالمنظمة وذلك من خالل تنفيذ وأداء المهام الموكلة إليه والتنسيق
بين إدارة الموارد البشرية للمنظمة والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية و تشمل مهام عمله تحديث قوائم

العاملين في التأمينات االجتماعية ورواتبهم ومتابعة شهادات الشركات وتعويضات إصابات العمل وإجراءات

.المتوفين وغيره

Ensure proper insurance status for each employee within an organization based on their delegated
role and coordinating between the General Organization for Social Insurance (GOSI); update employee
status and salary information in the GOSI database; follow up on company certifications; finalize injury
and death reports and compensation.

أخصائي األجور والمزايا
Compensation and Benefit Specialist

أخصائي تقييم األداء الوظيفي
Performance Management Specialist

تحليل بيانات األجور في المنشأة وتقييم المستويات الوظيفية لتحديد

تصميم وتطوير ومراقبة وتنفيذ مقاييس األداء داخل المنظمة

االدخار ومجموع المكافآت حسب التشريعات الحالية
االجتماعي وخطط
ِّ

الالزمة لتعزيز األداء الفردي ومواءمة ذلك مع األهداف التجارية

 إدارة تأمينات الموظفين والرواتب التقاعدية والضمان.التصنيف والراتب

 توصية اإلدارة العليا بالسياسات واإلجراءات.وتقييم مدى فعاليتها

.وفلسفة ممارسات األجور في المنشأة

.للمنظمة

Analyse compensation data within an organization and evaluate job

Design, develop, implement, monitor and measure performance

position levels to determine classification and salary. Administer

within the organization. Advise Senior Management on the

employee insurance, pension, social insurance, savings plans,

policies and procedures necessary to advance individual

and total rewards in compliance with current legislation and the

performance in alignment with the organization’s business

company’s compensation philosophy and practices.

objectives.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide

98

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

Rawabi Talent Exhibit Career Guide

97

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

اإلقناع
Persuasion

المهارات المطلوبة
Skills Required

P

الخطابة
Speakin
ublic
g

C

التواصل
ommunication

قديم
مهارات الت
Presentation

التسويق واإلعالم
واإلتصاالت
Marketing, Media &
Communications
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا
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الترويج لألنشطة والبضائع لنشر الوعي العام عنها وزيادة شعبيتها عبر
.وسائل االتصاالت المختلفة
Promote activities or goods to increase public awareness or
popularity through different communications methods.
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التسويق واإلعالم واإلتصاالت

Marketing, Media & Communications

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

وكيل دعاية وإعالن
Advertising Agent

أخصائي تحليل بيانات
Data Mining Specialist

بيع المساحات اإلعالنية وخطة عمل إعالني لكل من دور النشر وقنوات
إستيراد وتصفية ونقل البيانات بهدف الوصول إلى نتيجة تساعد في إتخاذ

التلفاز والالفتات الخارجية والراديو واإلنترنت ويتضمن ذلك تأجير مساحات

.القرارات

.اإلعالن الخارجي أو إقناع الباعة بإستخدام اإلعالنات والعروض الدعائية

Import, clean, transform, validate or model data with the purpose

Sell or solicit advertising space, time, or media in publications,
signage, TV, radio or the internet; includes obtaining leases for

of understanding or making conclusions from the data for decision

outdoor advertizing sites or persuading retailers to use sales

making purposes.

promotion display items.

مدير العالمة التجارية
Brand Manager
استحداث صورة جديدة للمنتج أو المحافظة على صورة ايجابية و العمل على تطويرها واستدامتها و زيادة حجم

 بالتأكد من أنشطة الدعاية و التسويق للمنشأة تنقل الصورة المناسسبة للعالمة التجارية وتحاكي وضع،المبيعات
.السوق

Create and maintain a long lasting image among customers and improve product sales and market
shares by ensuring the organization’s advertising and marketing activities to send out the right image.

أخصائي تواصل اجتماعي
Social Media Specialist

أخصائي وسائط متعددة
Multimedia Specialist

تطوير وإدارة وتطبيق استراتيجيات االتصال عبر الوسائل

دمج مهارات التصميم مع المعرفة الفنية من أجل إخراج منتجات للترفيه

التواصل االجتماعية لتسويق العالمة التجارية للمنظمة في

أو التعليم أو لنشر المعلومات للمستهلكين مثل ألعاب الحاسوب والدعايات

.الجهات المعنية الداخلية والخارجية

.واإلعالنات أو مواقع اإلنترنت

Develop, lead and implement a social media strategy to

Combine knowledge of design and technology to create products

communicate to internal and external stakeholders of

that entertain, educate or inform the users such as computer

organizations for the purpose of marketing and image

games, mobile applications, advertising material, or websites.

Rawabi Talent Exhibit Career Guide

positioning.

102

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

Rawabi Talent Exhibit Career Guide

101

دليل المهن لمعرض روابي الكتشاف المهن

التسويق واإلعالم واإلتصاالت

Marketing, Media & Communications

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

صحفي
Journalist

مراسل صحفي
Reporter

إجراء البحوث وجمع األخبار وإعداد التقارير وكتابة المقاالت السياسية والرياضية
جمع وتحليل الحقائق حول األحداث المهمة عن طريق المقابالت أو التحقيق أو

 تغطية األحداث المحلية والقومية.والفنية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية

. وكتابة قصص أخبارية للصحف واألخبار واإلذاعة أو التلفزيون،الترصد

. اإلشراف على المقابالت والتحرير والكتابة والتصميم.والقصص التي تثير االهتمام

Gather information, prepare stories and present factual information

Research and report news in written format for national, regional,
and local press. Report on politics, sports, arts, culture, science and

about local and international events to be delivered on TV or through

business. Cover national and local events, entertainment and human

online channels.

interest stories. Oversee writing, interviewing, sub-editing and designing.

أخصائي عالقات عامة
Public Relations Specialist
 تقديم الدعم.الدعم في مجال اإلدارة والتنظيم وتنفيذ برامج التواصل االجتماعي للشركة وشؤون المجتمع

للعالقات العامة بمختلف اإلمكانيات والعمل كخبير في المواضيع المتعلقة باالتصاالت الداخلية المرتبطة بشؤون

.المجتمع ووسائل التواصل االجتماعي

Support in the management, administration and implementation of the company’s social media and
community affairs programs. Provide public relations support in various capacities and serve as subject
matter expert for internal communications related to community affairs and social media.

مقدم برامج حوارية
Talk Show Host

مذيع أخبار
Newscaster

مقابلة مجموعة كبير من الشخصيات في وسائل اإلعالم واألخبار والعمل كجسر

تقديم األخبار الواردة من مصادر متعددة وبثها عن طريق الوسائط الصوتية

.يربط بين الجمهور والموضوعات التي تثير اهتمامهم

.والمرئية

Interview a wide variety of personalities in the media and news; act as

Present news received from various sources and broadcast using

the bridge between the audience and the subject matters they are most

audio and visual media.

interested in.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

البحث
Research

ارات العمل
الجما
مه
ع
ي
w
m
o
a
r
k
e
T

التعليم
Teaching

التعليم
Education

التحفيز الذاتي
Motivation

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

تحديد القضايا التعليمية والبحث فيها من أجل الرفع من المستوى الثقافي
.واالجتماعي

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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Identify social and educational issues and research them to
increase knowledge and social awareness.
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التعليم

Education

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

معلم
Educator

مرشد مهني
Career Counselor

تدريس الطالب المواد المقررة واإلشراف على سلوكياتهم العامة

وإنضباطهم و متابعة تقدمهم علميا أو اإلشراف على المرافق واألقسام

تقديم المشورة والتوجيه المهني لألفراد لمساعدتهم على إختيار المهنة والبحث

.التعليمية التي تخدم جميع الفئات العمرية

.عن الوظيفة عن طريق المقابالت الشخصية وتحليل إختبارات ميول مختلفة

Teach other individuals subject matter knowledge or participate in

Counsel or coach individuals on career selection and job searches through
one on one meetings and psychometric testing.

the management of educational facilities that deliver knowledge to
others across all ages.

مسؤول تطوير مناهج
Curriculum Developer
تحديد اإلحتياجات المهنية للمؤسسات التعليمية وتحديد البرامج التدريبية للمعلمين وتقديم التدريب وتقييمه

.لتلبية اإلحتياجات التطويرية

Identify curriculum needs of an educational institute and arrange for educator skills. Improvement and
development through monitoring training needed to meet these.

مدرس لذوي اإلحتياجات الخاصة
Special Needs Teacher

مدير مدرسة
School Principal

تعليم األطفال ممن يحتاجون إلى مساعدة إضافية أو برامج تعليم

تخطيط وتوجيه و تنسيق األنشطة األكاديمية واإلدارية في المدارس

 العمل. بغرض الوصول إلى أقصى قدراتهم التعليمية،متقدمة

الحكومية أو األهلية والتنسيق مع الجهات الرسمية لتطبيق اإلجراءات

مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛ مثل من يعانون صعوبات في

.والقوانين المشروعة

.الكالم أو التعلم أو السمع أو البصر

Plan, direct and coordinate the academic and administrative

Teach children who need extra support, or require an advanced

activities of public or private schools and coordinate with

program of learning in order to reach their full educational

official bodies to ensure that rules and procedures are properly

potential. Work with children who have special needs such

implemented.

as speech and/or language difficulties, learning difficulties,
hearing or visual impairments.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

البحث
Research

ارات العمل
الجما
مه
ع
ي
w
m
o
a
r
k
e
T

التعليم
Teaching

خدمة المجتمع
Social Work

التحفيز الذاتي
Motivation

:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

تحديد القضايا االجتماعية والبحث فيها من أجل الرفع من المستوى الثقافي
.واالجتماعي

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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Identify social and educational issues and research them to
increase knowledge and social awareness.
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خدمة المجتمع

Social Work

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

أخصائي تنمية مستدامة
Sustainability Specialist

أخصائي برامج خدمة المجتمع
Social Worker

تقديم إرشادات ألفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالسياسات االجتماعية
ً والبيئية والتي تهدف للتنمية المستدامة فض
ال عن توفير الفوائد التجارية

توفير الدعم من خالل البحوث والمشاركات االجتماعية واإلعانات المباشرة

.والتعليم للفئات التي تعاني من الفقر أو انتهاكات حقوق اإلنسان

.للمنظمات

Provide assistance to the community by organization, direct practice and

Provide guidance on international best practices related to social

teaching on behalf of those afflicted with poverty or violations of their

and environmental policies that maximize sustainable development

human rights.

as well as provide business benefits to organizations.

مدير مؤسسة غير ربحية
Non-profit Organization Director
 اإلشراف على البرامج وميزانية المنظمة.تخطيط وتنظيم أو تنسيق أنشطة برنامج خدمة اجتماعية أو منظمة توعوية

.وسياستها فيما يتعلق بمشاركة المتطوعين ومتطلبات البرنامج وفوائدها

Plan, organize or coordinate the activities of a social service program or community outreach organization;
oversee the program or organization’s budget and policies regarding participant involvement, program
qualifications and benefits.

أمين مكتبة
Librarian

أخصائي تنمية
Development Specialist

 اختيار المواد: و هذا يشمل،إدارة المكتبات و أداء الخدمات المكتبية ذات الصلة

قيادة عملية تحديد وإعداد وتثمين مشاريع التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية

Administer libraries and perform related library services including:

Lead the identification, preparation, appraisal, negotiations and

selecting,

supervision of social and economic development projects, following up

.المكتبية واقتناءها وفهرستها وتصنيفها وتعميمها والحفاظ عليها

acquiring,

cataloguing,

classifying,

circulating

.واإلشراف عليها ومتابعتها بالقياس والتقييم

and

maintaining library materials.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

إتخاذ القرارات
D eci
sion Making

رة المهام ال
متعد
إدا
د
ة
a
t
s
i
k
t
l
i
n
g
Mu

اإلبداع
Creative

مهارات تقنية
Technical

التصميم واإلبداع
Design & Creative
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

إبتكار وإنتاج صور ومساحات ومواد جديدة عن طريق مزج األشكال واأللوان
.والمساحات والنماذج في المجاالت المختلفة

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✘

شهادة دراسات عليا
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Innovate and create new images, spaces and materials by altering
shapes, colors, size and layout in various fields.
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التصميم واإلبداع

Design & Creative

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

مصمم داخلي
Interior Designer

مصمم أزياء
Fashion Designer

تخطيط وتعزيز دور وسالمة وجمال المساحات الداخلية بدمج ومزج األلوان

اختيار المواد وتصميم المالبس واالكسسوارات من أجل تحقيق صورة معينة

Plan and enhance the function, safety and aesthetics of interior spaces

Choose materials and design clothes and accessories to achieve a certain

by mixing colors, textures, furniture, lighting and space to work together

image; supervise the role of tailoring and production to ensure the final

to meet the needs of the occupants.

product meets expectations.

.واإلشراف على دور الخياطة واإلنتاج لكي يلبي التوقعات للمنتج النهائي

.واألنسجة وقطع األثاث واإلضاءة والمساحات المختلفة لتلبية احتياجات العمالء

مصمم حدائق
Landscape Designer
.تخطيط وتصميم األراضي الخارجية للحدائق والمرافق الترفيهية األخرى والمواقع التجارية والصناعية والسكنية
Plan and design outside land areas for parks and other recreational facilities and commercial, industrial
and residential sites.

أخصائي تجميل
Beauty Sylist

مصمم مجوهرات
Jewelry Designer

تقديم توصيات للعمالء حول الماكياج والشعر وعالجات الجلد والقيام

.تصميم وصناعة وتصليح الخواتم والقالئد واألقراط وغيرها من المجوهرات

.بالخدمات المتعلقة بها

Design, make and repair rings, necklaces, earrings and other jewelry.

Make recommendations to customers about hair, makeup and skin
treatments and carry out related services.
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المهارات المطلوبة
Skills Required

اإلقناع
Persuasion

التنظيم
Organization

التحفيز الذاتي
Motivation

جماعي

العمل ال
Teamwork

التغذية والعالج الطبيعي
Nutrition &
Physical Therapy
:الشخص الذي يعمل في هذا المجال يقوم بالتالي
Someone working in this field would typically:

ما المؤهل الدراسي المقترح؟
What is a suggested academic qualification?
On the job training

✘

التدريب على رأس العمل

Diploma

✔

دبلوم

Bachelor’s Degree

✔

شهادة بكالوريوس

Graduate Degree

✔

شهادة دراسات عليا
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العمل مع األفراد لتحسين صحتهم العامة من خالل النظام الغذائي
.والتغذية والعالج الطبيعي
Work with individuals to enhance their health and general
wellbeing through diet, nutrition and physical therapy.
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التغذية والعالج الطبيعي

Nutrition & Physical Therapy

أمثلة مسميات وظيفية

Sample Job Titles

معالج مهني
Occupational Therapist

مدرب رياضي
Athletic Trainer

إعداد برامج إعادة التأهيل التي تساعد على بناء أو استعادة المهارات

تقييم اللياقة البدنية للرياضيين المحترفين وتقديم المشورة لمساعدتهم

المهنية باإلضافة إلى مساعدة ذوي اإلحتياجات الخاصة أو ذوي النمو

على التعافي من أو تجنب اإلصابات أو األمراض المرتبطة بممارسة الرياضة

.الجسدي المتأخر على اإلعتماد الذاتي في الحركة

.والحفاظ على اللياقة البدنية

Create rehabilitative programs that help build or restore vocational

Evaluate and advise athletes to assist recovery from or avoid athletic-

skills, as well as general independence to persons with disabilities

related injuries or illnesses or maintain peak physical fitness.

or developmental delays.

أخصائي عالج طبيعي
Physical Therapist
.تقديم المساعدة للمصابين والمرضى لتمكينهم من الحركة وتخفيف آالمهم الناتجة عن مرض أو إصابة
Help people who have injuries or illness improve mobility, relieve pain, increase strength and improve
or correct disabling conditions resulting from disease or injury.

أخصائي تغذية
Dietitian

مدرب شخصي
Personal Trainer

تخطيط برامج التغذية واإلشراف على إعداد وتقديم الوجبات والمساعدة

على الوقاية وعالج األمراض عن طريق تشجيع عادات األكل الصحية واقتراح

إعدادا برنامج رياضي خاص للمتدرب بناء على احتياجاته وتقييم اللياقة العامة

Plan and conduct food service or nutritional programs to assist in the

Instruct individuals in exercise activities; demonstrate forms and

promotion of health and control of disease; supervise activities of a

techniques, observe participants and explain to them corrective

department providing quantity food services, counsel individuals, or

measures necessary to improve their skills while monitoring their diet.

.مع مراعاة الجوانب األخرى مثل الحالة الصحية والحمية الغذائية المتبعة

.تعديالت على النظام الغذائي

conduct nutritional research.
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القابضة روابي رؤية

Rawabi Holding’s Vision

والخدمات للمنتجات الرائد اإلقليمي المورد
 نكون أن
ّ
وبهذا الرئيسية الصناعات من متنوعة لمجموعة
المستوى وتحسين التطور اإلقتصادي في نساهم
.بها نعمل التي البالد في المعيشي

To be the leading regional provider of products
and services to a diversified range of key
industries, and by doing so to contribute to the
economic development and quality of life in
the countries where we operate.

القابضة روابي رسالة

Rawabi Holding’s Mission

الطبيعي التطور خالل من رؤيتنا ننجز سوف
 األم طويل وباإللتزام ،اإلستراتيجية والشراكات
د
عالية وخدمات ومنتجات قوية تقنية خبرات بتوفير
وبيئة التجارية العالقات من قوية وشبكة الجودة
.وإحترافية محفزة
 عمل
ّ

We will achieve our vision through organic
development and strategic partnerships, with
a long-term commitment to provide strong
technical expertise, superior quality products
and services, a solid network of business
relationships, and a rewarding and professional
work environment.

خمس في القابضة روابي قيم تتمثل
:خصال

في واإلحترافية العميل على والتركيز األمانة
والمسؤولية الموظفين بتطوير واإلهتمام العمل
اإلجتماعية

In all we do, we will uphold
our five core values:
Integrity, Customer Focus, Professionalism,
People Development and Corporate Social
Responsibility

Rawabi Holding’s CSR Vision
To be a force for good, going above and beyond
the call of duty by actively participating in the
sustainable development of the communities
where we operate.

Rawabi Holding’s CSR Mission
Guided by Rawabi Holding’s vision and mission,
and based on its core business practices, we will
achieve our CSR vision through:
Engaging our stakeholders, focusing on
pressing development needs, acting within
a transparent and ethical framework, and
upholding international best practices.
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لروابي اإلجتماعية المسؤولية رؤية
القابضة
متطلبات متجاوزين الخير عمل في الرواد نكون أن
التنمية في الفعالة المشاركة خالل من العمل
.بها نعمل للمجتمعات التى المستدامة

القابضة مجموعة روابي عن نبذة
في الرائدة الشركاتعقود وهي إحدى ثالثة من أكثر منذ الشركة تأسست
:خدماتها في القابضة روابي وتشمل .والخليج السعودية العربية المملكة
وقطاع الصناعية والخدمات المقاوالت قطاعو البترولية الخدمات قطاع
.التجزئة

Background on Rawabi Holding
Rawabi Holding has been operating in Saudi Arabia and the Middle
East for over 30 years as one of the leading industrial players in the
region. The company has activities in three main sectors; Oilfield
Services, Industrial Services and the Retail Sector. 

لروابي اإلجتماعية المسؤولية غاية
القابضة
ًا واستناد ورسالتها القابضة روابي لرؤية ًوفقا
رؤية سننجز األساسية التجارية ممارساتها إلى
:من خالل اإلجتماعية المسؤولية

احتياجات على التركيز و المصلحة ذوي إشراك
ة
 الشفافي من إطار في العمل و الملحة التنمية
.الدولية بأفضل الممارسات والتمسك واألخالق
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