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 معلومات عامة
 مساندة. :القطاع المهني .1

 
 وتبريد. تكييف البرنامج: اسم .2

 

 .ماهر عامل 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
عام ويقوم بنقل وتجهيز المواد والعدد -يعمل تحت إشراف ميكانيكي الوصف المختصر: (1

والمعدات الالزمة لتركيب أجهزة تكييف الهواء المنزلي وتحديد مسار أنابيب أجهزة 
تكييف هواء الغرف المجزأة وتحديد مواقع تركيب المعدات وتجهيزها للتركيب وحفر 

 وقص وثني ووصل أنابيب النحاس الجدران والسقوف وتثبيت جلب حماية األنابيب فيها
وتركيب معدات أجهزة تكييف الغرف المجزأة وتمديد شبكات أنابيبها ووصلها كهربائيًا 
وتركيب أجهزة تكييف هواء النافذة ولحام أنابيب أجهزة التكييف المنزلي والكشف عن 

وسيط ب مواقع تسرب وسائط التبريد من أجهزة التكييف المنزلي وتفريغ أنابيبها وشحنها
التبريد المناسب وإجراء فحوصات ما قبل التشغيل ألجهزة التكييف وتشغيل أجهزة 

إجراءات وتعليمات السالمة والصحة  التكييف المنزلي والتحقق من صحة عملها وتطبيق
 المهنية.

 عمالأموقع العمل وتجهيزها لتنفيذ  إلىنقل المواد والعدد والمعدات  الوصف التفصيلي: (2

كييف ت وأجهزة أنابيبتحديد مسار شبكات والتكييف المنزلي في الموقع  أجهزةتركيب 
وتحديد مواقع وحدات التكثيف والتبخير بحسب المخطط التنفيذي  المجزأةهواء الغرف 



 

 

 كييفتوتجهيزها للتركيب تحديد مناطق الحفر في مسار شبكات أنابيب ومواسير أجهزة 
ع المشرف وحفر فتحات اختراق األنابيب هواء الغرف المجزأة ومواصفاتها بالتنسيق م

في الجدران وتثبيت جلب الحماية فيها تحديد أطوال وأقطار ومواصفات أنابيب النحاس 
زأة تكييف هواء الغرف المج أجهزةوقصها وثنيها ووصلها تركيب وحدات تبخير وتكثيف 

وعزلها  يذيتكييف هواء الغرف المجزأة بحسب المخطط التنف أجهزةتمديد أنابيب تبريد 
ووصلها كهربائيًا تركيب أجهزة التكييف المنزلية المجمعة المبردة بالهواء وتثبيتها على 

بائيًا بقضبان حاملة ووصلها كهر األسقفقواعد جافة وصلبة وتعليق النوع األفقي منها في 
 لهامتحركة ووص أوثابتة النوافذ على قواعد  أوتركيب مكيفات هواء النافذة في الجدران 

ياه تجهيز مصاريف الم إلىكهربائياً وتمديد أنابيب تصريف المياه المتكاثفة من المبخرات 
الغاز وتوصيل الصمام المانع  أسطواناتمعدات اللحام الغازي وضبط منظمي ضغط 

التكييف بالفضة والنحاس  أجهزة أنابيبالرتداد اللهب وضبط لهب مشعل اللحام ولحام 
التكييف المنزلي باستخدام محلول  أجهزةالكشف عن مواضع تسرب وسائط التبريد من 

 جهزةأومعالجتها تفريغ أنابيب  واإللكترونيالصابون وكاشف التسريب الهالوجيني 
 ر وسيط التبريد شحن أنابيباسترجاع وإعادة تدوي أجهزةالتكييف المنزلية باستخدام 

لتكييف المنزلية ببخار أو وسائل وسيط التبريد إجراء فحوصات ما قبل التشغيل أجهزة ا
ألجهزة التكييف المنزلية المجزأة والمجمعة كفحوص دورة وسيط التبريد ودورة هواء 
المبخر ودورة هواء المكثف وإجراء الفحوص الكهربائية وضبط مفاتيح الضغط 

لمنزلي والتحقق من صحة عملها بوساطة المنخفضة والمرتفعة تشغيل أجهزة التكييف ا
قياس ضغوط ودرجات حرارة وسيط التبريد من أماكن مختلفة من أجهزة التكييف المنزلي 
ومقارنتها بجداول الضغوط ودرجات الحرارة لوسيط التبريد المستخدم فيها وبتدريجات 

مة الإجراءات وتعليمات الس مقاييس الضغط المستعملة في أجهزة التكييف وتطبيق
 والصحة المهنية.

 

 صف هيكل البرنامج بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالوحدات حسب المنهاج:و .7

رقم 

 الوحدة
 عنوان الوحدة

 التعريف بالمهنة  .1

 السالمة والصحة المهنية  .2

 ـفالتكييأساسيات علم   .3

 للتكييف األساسيةالمبادئ   .4

 المستخدمة في مجال التكييف المنزلي واألدواتالعدد   .5

 أنابيب التبريد وملحقاتها  .6

 اللحام باألكسي استيلين  .7

 دائرة التبريد الميكانيكية  .8



 

 

 التبريدمركبات وسيط   .9

 المبادئ الكهربائية العامة  .11

 القياس الكهربائية أجهزة  .11

 الدائرة الكهربائية ألجهزة التكييف المنزلية  .12

 الملحقات الميكانيكية في أجهزة التكييف المنزلية  .13

 تفريغ وشحن مركب وسيط التبريد  .14

 العمل( )عقودتطبيقات وتجارب عملية   .15

 OJTتدريب عملي ميداني   .16

 

 الكيفية التي يتم فيها تغطية المهارات األساسية الواردة في هذا المؤهل:وصف  .8
 المتدربين حصص علوم المهنة بالتزامن مع التدريب العملي في المشغل. إعطاء (1

  .توزيع المتدربين في محطات العمل على شكل مجموعات (2

 ت الفنيةاوالصيانة الكتساب المهار اإلنتاجية األعمالجميع المتدربين في  إشراك (3

 .والخبرة

  .تشجيع التدريب الميداني (4

  .الصيانة الوقائية والعالجية أعمالمشاركة المتدربين في  (5

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

 ،والصحة المهنية )السالمةجنب مع علوم المهنة  إلىتدريس المهارات االستخدامية جنباً  (7

عالم األعمال  إلىمهارات الحاسوب، جواز سفر للنجاح / المهارات الحياتية، تعرف 

KAB ،الفنية، الرياضيات البسيطة، الرسم الصناعي(. اإلنجليزية 

 

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

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

تنتهي فيه الدورة وتتضمن التقويم وتوزيع الحصص النظرية والعملية والمهارات 

  االستخدامية على مدار الدورة.

هاج المفصل نإعداد البرنامج التدريبي للدورة والتي تتضمن )المنهاج العام والم (2

 .والبرنامج األسبوعي(

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

 العلمي والسلوك لكل متدرب.

 إعداد ملف الحضور والغياب خالل الدورة. (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  ومتابعةتدقيق  (2

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

 .للتمارين العملية المتدربين أداءتقويم  تدقيق ومتابعة (4

  .الزيارات الميدانية / ضبط الجودة من قبل المعنين (5

خراج واإلجراء واإلشراف واستاتباع نظام جودة االختبارات من حيث األعداد  (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

  .للمتدربيناطالع مركز االعتماد وضبط الجودة على نتائج التحصيل العلمي  (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 يوم  تكون أيام العمل للمتدربين خمسة أيام في األسبوع الواحد (1
يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية مدفوعة األجـر خالل مرحلتي ويكون  الخميس

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

ويتم  الظهر،بعد  14011صباحًا ولغاية الساعة  8011والتدريب المهني من الساعة 
طلب األمر ذلك بتوصية من مسؤول المعهد وبموافقة المدير تمديد الدوام في حال ت

 العام.
( حسب االتفاقية الموقعة OJTيعتبر الدوام خالل مرحلة التدريب في مواقع العمل ) (3

 بين المتدرب وصاحب العمل مع مراعاة قانون العمل والعمال.


