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 معلومات عامة
 مساندة. :القطاع المهني .1

 
 .أنابيب لحيم :البرنامج اسم .2

 

 .ماهرعامل  المهني: المستوى .3
 

 االلتحاق بالبرنامج: شروط .4
 أن يكون أردني الجنسية. (1

 أن يكون حسن السيرة والسلوك. (2

 أن يكون الئق صحي وبدني. (3

 ( عام.22-11أن يكون العمر من ) (4

 أن يجيد القراءة والكتابة ويجتاز فحص القبول المقرر. (5

 

 :االمتيازات .5
 مصروف جيب. (1

 اللباس المهني. (2

 .IDشهادة كفاءة مهنية وشهادة مزاولة وبطاقة  (3

 شهادة مهارات حياتية ومهارات ريادية ومهارات استخدامية لمن يجتازها. (4

 

 وصف العمل حسب التوصيف المهني: .6
يعمل منفردًا أو تحت إشراف فني ميكانيكي/تركيب إنشاءات  الوصف المختصر: (1

عمل مواد ال المعادن وتوفيرمعدنية ويقوم بتركيب تجهيزات مشغل اللحام وتشكيل 
وتفصيل وتجميع األبواب والشبابيك والدرابزينات  بحسب الكميات والمواصفات،

ل معدات وتشغي التنفيذية وتجهيزوشبك الحماية واألباجورات والمطابخ بحسب الرسوم 
ي وتشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربائ واأللمنيوم وتجهيزتشكيل المقاطع الفوالذية 

وتشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي المحجوب بالغاز)الميغ(  اليدوي وتجهيز
وإدارة  نماذج العمل، والمعدات وتعبئةوتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة 

 إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية. مهاراتهم وتطبيقالمرؤوسين وتنمية 

 

ومعدات مشغل اللحام وتشكيل المعادن بحسب تركيب تجهيزات  الوصف التفصيلي: (2

المخططات التوزيعية وأدلة التركيب تحديد قياسات ومواصفات الشبابيك واألبواب 
ات اخذ قياس، ولمعمارية في المخططات التنفيذيةوالمقاطع المعدنية من التفاصيل ا

 أوية جراألبواب والشبابيك والدرابزينات وشبك الحماية من المواقع في الجدران الح



 

 

مطغوط ال أوالجدران اإلسمنتية تجهيز المقاطع المعدنية مثل مقاطع الفاصون الفوالذي 
م المقاطع الفوالذية باستخدا المعدنية وقصاستقامة المقاطع  األلمنيوم وفحصومقاطع 

صم فو قص مقاطع األلمنيوم باستخدام منشار الصينيةو منشار القرص االحتكاكي
المقاطع المعدنية باستخدام آلة الفصم ومكابس التخريم ،وثني وتشكيل المقاطع الفوالذية 

: أبواب الدرفة الواحدة والمتعددة والسحابة األبواب مثل األلمنيوم وتجميعومقاطع 
بابيك تركيب األبواب والشو والجرارة وشبك الحماية والشبابيك والدرابزينات الفوالذية

تجميع أبواب وشبابيك األلمنيوم السحابة و رى في المباني وصيانتهاوالعناصر األخ
العلوي ) قص وتشكيل وتجميع مطابخ األلمنيومو وذات الفصاالت وتركيبها وصيانتها

جهيز تو تجميع الدرابزينات وأباجورات األلمنيوم وصيانتهاو والسفلي( وصيانتها
لحام  ،تشغيل معدات اللحام الميغو اليدوي وتجهيزوتشغيل آلة لحام القوس الكهربائي 

نة الوقائية الصيا إجراءاتتنفيذ و المقاطع الفوالذية بلحام القوس الكهربائي ولحام الميغ
 الوقائية أو التعليمات تعبئة نماذج العمل الصيانةلألجهزة والمعدات بحسب برامج 

هم. وتنمية مهارات التدريبية، وتدريبهماحتياجاتهم  المرؤوسين، وتحديدتقييم أداء و
 تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 

وصف هيكل البرنامج بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالوحدات حسب  .7

 المنهاج:

 رقم
 الوحدة

 عنوان الوحدة

 أنابيبلحيم مهنة  إلىالتعرف   .1

 السالمة والصحة المهنية   .2

 المعادن خصائصها ومواصفاتها  .3

 القياسأدوات   .4

 تجهيز وتشغيل معدات اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي  .5

 نشر المعادن بالمنشار الترددي اآللي  .6

 قص معدن الحديد بلهب االكسي استيلين  .1

 قص معدن الحديد بالقوس الكهربائي  .8

 قطع المعادن باستخدام القوس الكهربائي  .2

 نشر المعادن بالمنشار الترددي اآللي  .11

11.  

ملم بالقوس الكهربائي في الوضع  11معدن الحديد لغاية سمك  لحام
 األرضي

 ملم بالقوس الكهربائي في  11معدن الحديد لغاية سمك  لحام
 الوضع العمودي



 

 

 ملم بالقوس الكهربائي في  11معدن الحديد لغاية سمك  لحام
 األفقيالوضع 

 ملم بالقوس الكهربائي في  11معدن الحديد لغاية سمك  لحام
 فوق الراس الوضع

 

12.  

مفتوحة بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع  تناكبيهلحام وصلة 
 األرضي

  لحام وصلة حرفT  بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع
 األرضي

  لحام خطوط مستقيمة بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع
 العمودي

  مفتوحة بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع  تناكبيهلحام وصلة
 العمودي

  لحام وصلة حرفT  بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع
 العمودي

  ألفقيالحام خطوط مستقيمة بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع 

  مفتوحة بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع  تناكبيهلحام وصلة
 األفقي

  لحام وصلة حرفT  قياألفبالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع 

  لحام خطوط مستقيمة بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع فوق
 الراس

  مفتوحة بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع  تناكبيهلحام وصلة
 فوق الراس

  لحام وصلة حرفT  بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع فوق
 الراس

13.  
 بتبالوضع الثا األنابيبلحام 

  بالوضع المتحرك األنابيبلحام 

 العمل( )عقودتطبيقات وتجارب عملية   .14

 OJTميداني لالتدريب العملي ا  .15

 

 

 

 

 



 

 

وصف الكيفية التي يتم فيها تغطية المهارات األساسية الواردة في هذا  .8

 المؤهل:
 إعطاء المتدربين حصص علوم المهنة بالتزامن مع التدريب العملي في المشغل. (1

 توزيع المتدربين في محطات العمل على شكل مجموعات.  (2

إشراك جميع المتدربين في األعمال اإلنتاجية والصيانة الكتساب المهارات الفنية  (3

 والخبرة. 

 تشجيع التدريب الميداني.  (4

 مشاركة المتدربين في أعمال الصيانة الوقائية والعالجية. (5

تطبيق متطلبات السالمة والصحة المهنية وااللتزام بها من قبل المتدربين  (6

 والمدربين. 

تدريس المهارات االستخدامية جنبًا إلى جنب مع علوم المهنة )السالمة والصحة  (7

المهنية، مهارات الحاسوب، جواز سفر للنجاح / المهارات الحياتية، تعرف إلى 

 ية، الرياضيات البسيطة، الرسم الصناعي.  ، اإلنجليزية الفنKABعالم األعمال 

 

 وصف الكيفية التي يتم فيها تنفيذ إدارة وتنظيم هذا المؤهل: .9

خطة تدريبية مسبقًا بدءًا من اليوم األول للدورة وانتهاًء باليوم األخير  يتم إعداد (1

الذي تنتهي فيه الدورة وتتضمن التقويم وتوزيع الحصص النظرية والعملية 

  االستخدامية على مدار الدورة.والمهارات 

ل هاج المفصنإعداد البرنامج التدريبي للدورة والتي تتضمن )المنهاج العام والم (2

 .والبرنامج األسبوعي(

عمل ملف لكل متدرب يتم من خالله االحتفاظ بجميع الوثائق التدريبية ونتائج  (3

 التحصيل العلمي والسلوك لكل متدرب.

 الل الدورة.إعداد ملف الحضور والغياب خ (4

 تطبيق تعليمات الفصل سواء ذلك متعلقًا بالغياب أو السلوك. (5

 

 إجراءات ضبط الجودة المتبعة لهذا المؤهل: .01

 .سجالت الحضور والغياب تدقيق ومتابعة (1

 .المتدربيننتائج  تدقيق ومتابعة (2

 وتشمل المهارات المكتسبةمتدرب كل  أداءسجالت تبين مستوى  تدقيق ومتابعة (3
 المكتسبة.وغير 

 .للتمارين العملية المتدربين أداءتقويم  تدقيق ومتابعة (4

  .الزيارات الميدانية / ضبط الجودة من قبل المعنين (5



 

 

خراج اتباع نظام جودة االختبارات من حيث األعداد واإلجراء واإلشراف واست (6
 واحتساب العالمات التحصيلية.

 نظام جودة منح الشهادات. تدقيق ومتابعة (1

 

 اإلجراءات التي ينفذها مركز االعتماد وضبط الجودة: .00

  .ارات ميدانية للمتدربين في مواقع التدريبيالقيام بز (1

  .اطالع مركز االعتماد وضبط الجودة على نتائج التحصيل العلمي للمتدربين (2

  .طلب محافظ سجل األداء للمتدربين (3

 مزاولة المهنة. إجازةاعتماد النتائج النهائية للمتدربين ومنح الناجحين منهم  (4

 .ID Cardالهوية المهنية  بطاقات إصدار (5

 

 :الدوام .01

من يوم األحد ولغاية  تكون أيام العمل للمتدربين خمسة أيام في األسبوع الواحد (1
ويكون يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية مدفوعة األجـر خالل  يوم الخميس

 المهني.والتدريب  مرحلتي التدريب الوطني
يبدأ العمل بالدوام الرسمي في معاهد التدريب خالل مرحلتي التدريب الوطني   (2

 الظهر،بعد  14:11صباحًا ولغاية الساعة  0:11والتدريب المهني من الساعة 
ويتم تمديد الدوام في حال تطلب األمر ذلك بتوصية من مسؤول المعهد وبموافقة 

 العام.المدير 
( حسب االتفاقية OJTب في مواقع العمل )يعتبر الدوام خالل مرحلة التدري (3

 الموقعة بين المتدرب وصاحب العمل مع مراعاة قانون العمل والعمال.


