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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

لكن بالتوفيق...  مستعينة بالله مع تمنياتي التالية  اجيبي على األسئلةة غاليال لبتيطا  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (  11       1االختيار من متعدد )   :السؤال األول 

   : اختاري االجابة الصحيحة أ(

   

1 

 .....من قيم العمل المسؤولية ويقصد بها

 تحمل المشكالت جـ التضحية بالوقت والجهد أ

 الصدق د      إنجاز العمل على الوجه األكمل ب

2 

 : مفهوم العمل من المنظور الوظيفي

 أ
 أوجماعة داخل المنظمة الجهد يقوم به فرد

 اوخارجها 
 جـ

نفع بال جهد يقوم به االنسان جسدياً اومعنوياً لتحقيق هدف يعود

 المادي

 الشيء مماذكر د جهد ال يتنافى مع الشرع الحكيم  ب

3 

  العمل الذي يؤديه فرد غير متفرغ لدى صاحب العمل ويكون احتساب االجر على أساس الساعه هو العمل :

 العمل عن بعد جـ المرن العمل أ

 العمل الكامل د العمل الجزئي ب

4 

 تقديم مقترحات جديدة وابداعية وإيجاد بدائل لحل المشكالت او الدخول في مجاالت عمل جديدة هو :

 الصبر جـ الصدق أ

 المحاكاة د  االبتكار ب

5 

 من أهمية التربية المهنية :

 التمكن من العمل واالستمتاع فيه جـ  ابراز مكانة العمل في المجتمع أ

 الشيء مماذكر د  تحقيق الذات وخدمة الوطن ب

6 

 تشمل قطاعات العمل عدة مجاالت منها مجال الهندسة والتصحيح والبناء ومن المهن التابعة لهذا المجال مهن :

 الرياضيات جـ  الصحافة واالعالم أ

 الصحة د  السيارات والسفن والطائرات ب

7 

 :عناصر االتصال  

 المرسل ,المستقبل, رسالة, وسيلة اتصال, تغذية راجعة جـ المرسل , المستقبل أ

 المرسل , المستقبل, وسيلة اتصال د  المرسل , المستقبل , رسالة  ب

8 

  الُمدقق اللغوي وُمعد الطعام من االمثلة  على العمل :

 الموسمي جـ الكامل أ

 االجتماعي د الحر                                    ب

9 

  السلوك الوظيفي هو:

 أحد األبعاد  جـ مجموعة من األفعال والتصرفات  أ

 لوائح د أعراف وتقاليد ب

11 

 مفهوم االتجاه هو :

 تعلق الفرد بأمر معين واالهتمام اإليجابي به جـ حب العمل أ

كرهه الموضوع معيندرجة حب الفرد أو  ب  واالستمرار فيه د 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

   منطقة الرياضاإلدارة العامة للتعليم ب

 ثانوية األوائل األهلية

 تربية مهنيةاالختبار النهائي لمادة 

 هـ4111للعام  األولالفصل : الدراسي 

 ثانوي األول الصف: 
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11 

 انجاز العمل بمعايير أداء عالية حتى يكتب له النجاح واالستمرارية هو :

 حسن الخلق جـ  االتقان أ

 الصدق د  المسؤولية ب

12 

 مفهوم الرخصة المهنية هو:

ثقافة العمل جزءاً ال يتجزأ من جـ محددة, لمزاولة مهنة بمعاييروثائق تصدرها هيئات  أ  

 وثائق غير محددة د  .مجموعة من األفعال والتصرفات  ب

13 

 تُسخر المملكة موقعها االستراتيجي للتجارة الدولية وربط القارات التالية :

 افريقيا وآسيا وأوربا جـ افريقيا أ

 افريقيا واستراليا  د افريقيا وآسيا ب

14 

 : اذا كانت أسئلة اختبارات الشخصية اختيار من متعدد عليك في حالة الشك

 تجاهل السؤال جـ  وضع إشارة حول أي خيار أ

 اختيار الكل  د عدم وضع إشارة  ب

15 

 االتصال الذي يتم بين المستويات المختلفة في المؤسسة بالطرق الرسمية المتفق عليها هو :

 االتصال الهاتفي جـ االتصال غير الرسمي أ

 العالمياالتصال  د االتصال الرسمي ب

                                                                                                                      
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( أمام العبارة الخاطئة :                  ×أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ( √ )ب ( ضعي عالمة  

 

 االجابة العبارة  م

  االتصال الرسمي هو االتصال الذي يتم بطريقة غير رسمية بين الموظفين مثل التكريم السنوي للموظفين  1

  االتصال التنازلي هو تدفق محتوى االتصال من المرؤوس إلى الرئيس مثل من المعلم إلى المدير 2

  من صفات المفاوض الناجح االعتماد على األفراد وليس القضايا 3

  من مبادئ التفاوض : الموضوعية 4

  مبادئ األخالق وااللتزام التي تتبناها بيئة العمل نابعة من األخالق االسالمية 5

  خطط لالستثمار البشري لتلبية سوق العمل 2232لم تتضمن رؤية  6

  برنامج التحول الوطني 2232من مشاريع رؤية  7

  وخدمة الوطنمن أهداف التربية المهنية تحقيق الذات  8

  القضاء على الفساد واجتثاث جذوره مهمة وطنية للحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية 9

  من أبرز اخالقيات المهن الوالء للمنشأة 12
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 : السؤال الثاني

 : المصطلح المناسب أمام العباره المناسبه أ ـ اكتبي

 (القطاع الخاص -الميول   - 0202رؤية  -اإلنضباط الذاتي  - التفاوض -التربية المهنية  -العمل الموسمي  -اخالقيات العمل  -الصدق  - الوعي) 

 التعريف المصطلح

 المبادى والمعايير التي تعد أساسا لسلوك افراد العمل المستحب والتي يتعهد افراد العمل بااللتزام بها    .1

2.  
لمناسبة ختيارالمهنه االقدراتهم واعدادهم التخاذ القرار تهتم بتوعية الطلبة بمتطلبات المهن بما يناسب

 مل .لتحقيق أهدافهم وتلبية متطلبات سوق الع

 معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدى الفرد  .3

 القول بما يطابق الحقيقة والواقع دون زيادة او نقصان  .4

5.  
اعدها مجلس الشوؤن االقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء ،هدفها تحقيق مستقبل مشرق 

 لكة واستثمار طاقات الشباب.مللم

 عملية تهدف إلى التوفيق بين مصالح طرفين أو اكثر للوصول لحل مقبول لمشكلة مشتركة .  .6

 العمل الذي يتم في مواسم دوريه متعارف عليها و يرتبط بتوقيت محدد وتنقضي بانقضاء الموسم  .7

8.  
الجزء من االقتصاد غيرخاضع لملكية الدولة ويديره االفراد والشركات لجني األرباح  وتنحصر 

 مشاركتها بين أصحاب المصلحة فقط 

 تعلق الفرد بامر معين واإلهتمام اإليجابي به  .9

 حب النظام والقدرة على التحكم في المشاعر واإلنفعاالت والقدرة على تحمل المسؤولية  .12

______________________________________________________________________ 
  : لثالسؤال الثا

 مايلي : فيما  عددي المطلوب بين األقواس

 أ / ) مهارات السلوك الوظيفي ( ) 2 فقط (

1-                                                      2-                          
_______________________________________________________________ 

 ب / ) مثلي لمشاريع تحقيق رؤية 2232 ( ) 2 فقط ( :

1-                                                      2-                                           
_______________________________________________________________ 

 ( فقط2)  ) أنواع اإلتصال ( ج /  

                                           ـ    2                                            ـ           1

_______________________________________________________________ 
 ( 3( )  مستويات التفاوض)  د /

1-                                                      2-                                           
_______________________________________________________________ 

 ( فقط 2( ) اإلرشادات المساعدة لإلستعداد الجيد إلختبار الشخصية ) اكتب بعض  / هـ

  ـ     2                     ـ                                 1
                 

  .   

..نتهت االسئلةا  

  بالتوفيق والسدادلكن ي القلبية مع تمنيات

 عفاف الشبرمي معلمة المادة :
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 المملكة العربية السعودية                                                                                       

                                 التعليم                                                                      وزارة 

  األولى ببحره المجاهدين  الثانوية 

 (  )انتساب 1444الثانيالدراسي  الفصل- ثانوي   األول للصف التربية المهنية مادة   نموذج اجابه

        ================================================= ===== 

 التالية: مستعينة باهلل أجيبي عن األسئلة   المبدعةطالبتي 

 

 

 ( أمام العبارة الخاطئة فيما يلي : ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )   : أجيبي بوضع عالمة )  ولالسؤال األ

 العالمة العبارة 

  .  نيوم والجينوم السعودي وأمال  2030من امثلة مشاريع رؤية  1

  .  القطاع الحكومي هو الجزء من القتصاد غير خاضع لملكية الدولة  2

  .   التقان هو انجاز العمل بمعايير اداء عالية حتى يكتب له النجاح والستمرارية 3

  .   العمل الجزئي هو الذي يرتبط فيه الموظف طيلة اوقات العمل الرسمية 4

  .   محاور رئيسة هي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح 3للرؤية  5

   .   تتمثل اهمية التربية المهنية في حصر الطلبة بمهن معينة 6

  .    خططا واسعة لالستثمار البشري وتلبية حاجات سوق العمل  2030تضمنت رؤية   7

  .   تنقسم قطاعات العمل الى قسمين 8

قيم العمل هي مجموعة من الضوابط المهنية والخالقية والمبادئ التي تساهم في تحديد سلوك   9
 .   الموظفين

 

  .  من امثلة برامج تحقيق الرؤية برنامج جودة الحياة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن 10

  . تشمل قطاعات العمل عدة مجالت منها مجال الهندسة والصحة واإلدارة والقانون  11

العمل الحر هو العمل في وظيفة ما دون التقيد بشروط العمل الرئيسية والتقيد بالتزامات طويلة   12
 .   األمد

 

البتكار هو تقديم مقترحات جديدة وإبداعية وايجاد بدائل لحل المشكالت او الدخول في مجالت   13
 .   عمل جديدة

 

  اول خطوة من خطوات بناء عمل الفريق تبادل اآلراء والخبرات.  14

  يقوم التفاوض على الذاتية وكسب احد األطراف.  15

  ينقسم العمل الحر الى كامل وجزئي.  16

  تنقسم ضغوط العمل الى داخلية وخارجية.  17

  التأهيل العلمي والمهارات األساسية من المتطلبات الوظيفية لسوق العمل.  18

  المهارة اللغوية والرقمية والتفكير النقدي والتحليلي من المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل.  19

  اختلفت مسمياته وتطورت ادواته وقنواته. يعتبر العمل الحر قديم بقدم البشرية وان  20
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 : اختاري اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي :  ثانيالسؤال ال

 اجل الحصول على منفعة مادية او معنوية مشروعة كل جهد ل يتنافى مع الشرع الحكيم ويكون من / 1

 مفهوم العمل في السالمي  -أ
مفهوم العمل من المنظور    -ب

   الوظيفي  
 مفهوم العمل   -ج

 المبادئ والمعايير التي تعد أساسا لسلوك افراد العمل المستحب والتي يتعهد افراد العمل اللتزام بها  / 2

 سلوكيات العمل  -ج خالقيات العمل  ا -ب   قيم العمل  -أ

القرار  التربية التي تهتم بتوعية الطلبة بمتطلبات المهن بما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم واعدادهم لتخاذ / 3

  نحو اختيار المهنة المناسبة لتحقيق اهدافهم وتلبية متطلبات سوق العمل 

 مفهوم التربية المهنية   -ج مفهوم اخالقيات العمل   -ب مفهوم العمل  -أ

مجلس الشؤون القتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء وتتضمن برامج اقتصادية   هي رؤية اعدها/ 4

  واجتماعية وتنموية

 2030مكامن القوة لرؤية    -ج 2030محاور رؤية   -ب 2030مفهوم رؤية  -أ

والبرامج من اجل ضمان  المجموعة الجمالية لمؤسسات الدولة المخصصة لتنفيذ وادارة السياسات والقوانين  / 5

 تنميته بشكل صحيح

 القطاع الغير ربحي  -ج القطاع الحكومي  -ب القطاع الخاص  -أ

 العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها ويكون مرتبط بتوقيت محدد خالل موسم معين / 6

 ج/ العمل الموسمي  ب/ العمل عن بعد  أ/ العمل الحر 

  الخرين وطالقة الوجه وبذل المعروف لتكون بيئة العمل مريحه ومهيئة لإلنتاج واإلنجازحسن التعامل مع / 7

 ج/ المسؤولية  ب/ البتكار   أ/ حسن الخلق 

  تحقيق الذات وخدمة الوطن واكتشاف عالم العمل واختيار مهنة المستقبل من/ 8

 ج/ أنماط العمل  ب/ اهداف التربية المهنية  أ/ أهمية العمل 

 2030مكامن القوة المحورية لرؤية  / 9

تهتم بالستثمار البشري   /أ

  للشباب
  ب/ تنوع مجالت العمل 

قلب العالمين العربي والسالمي لوجود  ج/ 

  الحرمين بها

 / حب الفرد لعمل ورضاؤه عنه وتركيز ذهنه فيه والستمرار فيه أطول فتره ممكنة  10

 ج/ الميول  ب/ التجاهات   أ/ الميول المهنية  

 عليها مؤهال لمزاولة مهنة ما   لالحصو/ وثائق تصدرها الهيئات المهنية وفق معايير محددة يكون 11

 ج/ السيرة الذاتية   ب/ الرخص المهنية   أ/ الختبارات الشخصية 
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 / عملية تبادلية ذات اتجاهين ومعلومات متبادلة بين شخصين بحيث يمكن ألي منهما التأثير في اآلخر 12

 ج/ التصال  ب/ إدارة الذات   أ/ السلوك الوظيفي 

 / عملية تهدف الى التوفيق بين مصالح طرفين او اكثر بهدف الوصول الى حل مقبول لمشكلة مشتركة 13

 ج/ التجاهات    لب/ التصا أ/ التفاوض 

 / مجموعة الخبرات الحياتية والعملية التي يمتلكها الفرد المتقدم للحصول على الوظيفة  14

 ج/ مهارات العمل في فريق   ب/ المهارات الوظيفية   أ/ التطوير الذاتي  

 / عملية تفكيرية يستخدم فيها الفرد ما لديه من معارف ومهارات سابقة إليجاد حل لموقف ما  15

 ج/ مهارات حل المشكالت   ب/ مهارة التطوير الذاتي   أ/ مهارات العمل في فريق  

/ بطاقة تعريف يظهر فيها المتقدم قدراته وخبراته وبياناته ويقوم بإرسالها لجهات التوظيف التي من خاللها يتم  16

 التصفية المبدئية للمتقدمين  

 ج/ الرخص المهنية   ب/ الختبارات الشخصية   أ/ السيرة الذاتية  

 / مناقشة وحوار بين المتقدم للوظيفة والمسؤولين عن التوظيف  17

 ج/ مهارات البحث   ب/ المقابلة الشخصية   أ/ المهارات الوظيفية 

ق تنمية اقتصادية  ي / هي الوظائف التي تستجيب للمتغيرات القتصادية والجتماعية والثقافية والتقنية بهدف تحق18

   وتنافسية عالمية وتوليد فرص عمل جديدة مستدامة وقدرة إنتاجية 

 ج/ وظائف المستقبل   ب/ العمل الحر  أ/ المشاريع الصغيرة  

 / الورقية / اللكترونية / الشبكة المهنية الفتراضية 19

 ج/ مصادر البحث عن وظيفة   ب/ أنواع المقابلة الشخصية  أ/ أنواع السيرة الذاتية 

 / المرسل / المستقبل / الرسالة / وسيلة التصال / التغذية الراجعة  20

 ج/ أنواع المقابلة الشخصية   التصال ب/ عناصر  أ/ مصار البحث عن وظيفة  

 

 

 انتهت األسئلة 

��اميراتي  ه ـــــن اللــــكـوفق  

. مريم الشيخي    :المقرر ة ـــــمعلم  



 
 
 

 2من  1صفحة 

  

     الشعبة :                                                                        لبة /اسم الطا

 :اختاري اإلجابة الصحيحة  السؤال األول :

ي موسم الحج والعمرة من أنماط العمل 1
 2 العمل ف 

وثائق تصدرها الهيئات يكون الحاصل عليها 
 مؤهال لمزاولة المهنة

 الرخصة المهنية -ج   االتجاهات    -ب    الميول    -أ  ل الحرالعم-ج    العمل الموسمي    -ب      كاملل الالعمـ أ 

3 
عملية تبادلية بي   شخصي   بحيث يمككن ألي منهما 

ي االخر
 التأثي  ف 

4 
ة يكون عدد العاملي    ـــع الصغي  مفهوم المشاريـ

 فيها
 كبي    -ج    متوسط     -ب         محدود -أ  عملال -ج       اوض التف -ب  االتصال    -أ 

5  
تجري هذي المقابلة عن بعد واليتطلب  هذا النوع 

 قابلةحضور المتقدم اىل مقر الم
 من المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل  6

 العمل التطوعي  -مل المرن       جالع -وية       بالمهارات اللغ-أ   ونيةالمقابلة االلكي   -ج  المقابلة الجماعية   -ب    المقابلة الفردية ـ أ 

 8 : عنارص االتصال  من  7
ي النفس فيما يلي مدير 

ماهو مستوى الثقه ف 
ي 
يحاسب العاملي   لدية ويشعرهم أنهم سبب تدن 

 مستوى العمل
ة -ج       المستقبل   -ب          مقابلةال -أ   توسطم -ج       منخفض   -ب    عاىلي    -أ  السي 

9 
كات تعد  ي المؤسسات والشر

من اجتماعات العمل ف 
 االتصال

10 
تدفق محتوى االتصال من مستوى إىل مستوى 

 مناظر له اتصال
ي  -ج         تنازىلي  -ب       تصاعدي    -أ  المكتوب   -ج      غي  الرسمي  -ب      الرسمي   -أ 

 أفق 

ي بيئة العمل   لمشكالتأنواع امن  12 :  مصادر البحث عن وظيفةمن  11
 : ف 

 سيطة      ج ـ األرسيةأ ـ االقتصادية      ب ـ الب لدوراتج ـ ا      الشخصي  االعالنـ  ب     المؤهالتأـ 

13 
عملية تهدف اىل التوفيق بي   مصالح طرفي   أو اكير  

كة  بهدف الوصول إىل حل مقبول لمشكلة مشي 
14 

للوظيفة عباره عن مناقشة وحوار بي   المتقدم  
 والمسؤولي   عن التوظيف

 ـ المقابلة الشخصية      ج     ـ حل المشكالت ب أ ـ التفاوض    ج ـ حل المشكالت    الشخصية لة ـ المقاب ب      وضالتفاأ ـ 

15 
اته  بطاقة تعريف يظهر فيها المتقدم قدراته وخير

 سالها لجهات التوظيفوبياناته ويقوم بار 
ي القدرة عل أداء  16

ة زمني المهام بإتقان ف   ة معينةفي 

ة الذاتيةأ ـ ال  أ ـ  االبداع            ب ـ  القدرة         ج ـ المهارة ج ـ المقابلة الشخصية          البحث عن وظيفةب ـ     سي 

ي توظيف الشباب هي  17
ي تهتم ف 

 18 وزارة :  الوزارة الت 
وثيقة يتم الحصول عليها من معهد أو جهة 

يمية معتمدة من جهات رسمية نتيجة اجتياز تعل
ي تمر 

 ماخصص احل تعليمية تراكمية ف 
ية ـأ ة    أـ  ـ التعليم  ب ـ التجارة       ج       الموارد البشر  شهادة التطوعج ـ   ةميالشهادات األكاديب ـ شهادات الخير

 هي بن واالهتمام اإليجابتعلق الفرد بأمر معي 20 :  دول ُيـعتير من التفاوض عل مستوى ال 19
 أ ـ االتجاهات     ب ـ الدوافع       ج ـ الميول أـ مستويات التفاوض   ب ـ مسببات التفاوض    ج ـ مهارات التفاوض

 22 الُمدقق اللغوي وُمعد الطعام من االمثلة  عل العمل :  21
انجاز العمل بمعايي  أداء عالية حت  يكتب له 

 هو : النجاح واالستمرارية 

 الُحرج  ـ         الموسمي ب ـ          الكاملأ ـ 
 حسن الخلقج ـ    المسؤولية ب ـ     االتقان أ ـ 
 

23 
العمل الذي يؤديه فرد غي  متفرغ لدى صاحب العمل 
 ويكون احتساب االجر ع أساس الساعه هو العمل : 

24 
حات جديدة وابداعية وإيج اد بدائل تقديم مقي 

ي مجاالت عمل  و لحل المشكالت ا
الدخول ف 

 يدة هو : جد
ي ج ـ           عن بعد ب ـ         المرن أ ـ 

 الصير ج ـ      االبتكار ب ـ        الصدقأ ـ  الجزن 

40 

ــ ــ ــ بية المهنية ــادة :    المــ  الي 
ـــــف :   ( اراتمسثانوي )   اولالصــ

 ـه1444 /     ــاريــــخ :    /  تــال

 لسعوديةالمملكة العربية ا
بية والتعليم  وزارة الي 

ون المدرسة السابع  ة والعشر



 
 
 

 2من  2صفحة 

  

بية المهنية :  25  26 من أهمية الي 
تشمل قطاعات العمل عدة مجاالت منها مجال 
الهندسة والتصحيح والبناء ومن المهن التابعة 

 مهن : لهذا المجال 

 التمكن من العملج ـ    تحقيق الذات ب ـ    ابراز مكانة العمل أ ـ 
 السيارات والسفنج ـ      الصحافة واالعالم ب ـ    يات الرياضأ ـ 
 

27 
ي 
تعد أساسا لسلوك افراد العمل المبادى والمعايي  الت 

ام به ي يتعهد افراد العمل بااللي  
 المستحب والت 

28 
ي تهتم بتوعية ا

لطلبة بمتطلبات المهن بما الت 
يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم واعدادهم 

 و اختيار المهنه المناسبةالتخاذ القرار نح
بية المهنية ب ـ     العمل الموسمي أ ـ  العمل ــ   ج ـ     القطاع الغي  ربحي ـ ب ـ    اخالقيات العمل  أ ـ   قيم العملج ـ      الي 

29 
ه فرد او مجموعة ، سواء كان هذا الجهد الذي يقوم ب

 الجهد داخل المنظمة او خارجها  
30 

ية والتنمية الشوؤن االقتصادرؤية اعدها مجلس 
ووافق عليها مجلس الوزراء ، وتتضمن برامج 

 يةاقتصادية وتنمو 
 قيم العملج ـ       2030ية رؤ  ـ ب     القطاع الحكومي  أ ـ  العمل ــأـ    القطاع الغي  ربحي ب ـ   اخالقيات العمل  أ ـ 

31 
المجموعه االجمالية لمؤسسات الدولة المخصصة 

امجلتنفيذ و   إدارة السياسات والقواني   والير
32 

مجموعة من الضوابط المهنية واألخالقية 
ي تحديد سلوك الموظفي   والمباد

ي تساهم ف 
 ئ الت 

بية المهنية ب ـ    العمل الموسمي أ ـ   ربحي القطاع الغي  ج ـ    القطاع الخاص ب ـ   القطاع الحكومي  أ ـ   قيم العملج ـ    الي 

33 
طة االهلية والخدمات التطوعية منظومة األنش

والمنظمات غي  الحكومية ال تقصد الربــح أساسا 
 غرض من أغراض الير او التكافل تحقيق وتهدف اىل

34 
العمل الذي يرتبط فيه الموظف طيلة أوقات 

خضع ساعات العمل اىل لوائح العمل الرسمية وت
 وأنظمة وقواني   

ي ج ـ   العمل الكامل ب ـ   العمل الحر أ ـ  القطاع الغي  ربحي ج ـ  القطاع الخاص ب ـ   القطاع الحكومي  ـ  أ 
 العمل الجزن 

35 
ي مواسم دوريه متعارف عليها وهذا ا

لعمل الذي يتم ف 
النوع من العمل يرتبط بتوقيت محدد خالل موسم 

 معي   
36 

الجزء من االقتصاد غي  الخاضع لملكية الدولة 
ي األرب

كات لجت   احويديره االفراد والشر

 القطاع الغي  ربحي ج ـ   لقطاع الخاص ـ  ب  القطاع الحكومي  أ ـ  العمل الموسمي ـ  ج  العمل الكامل ب ـ   العمل الحر أ ـ 

ي المملكة العربية السعودية إىل 37
 38 تنقسم قطاعات العمل ف 

وط العمل  العمل بوظيفة ما دون التقيد بشر
امات طويلة األمد  الرئيسية والتقيد بالي  

 العمل الموسمي ج ـ      مل الكاملالعب ـ      العمل الحر أ ـ  أربعة قطاعاتت     ج ـ ثالث قطاعاب ـ       قطاعي   أ ـ 

 حكومية العامةمن أمثلة القطاعات ال 40 2030من مكامن القوة المحورية لرؤية  39
في   ج ـ      وطن نامي ب ـ      وطن طموحأ ـ   التنمية االجتماعيةج ـ      التكافلب ـ        زاراتالو أ ـ  وجود الحرمي   الشر

 


