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 مقدمة
تأتي أهمية تطوير معايير مهنية من أهمية وجود مرجعية قياسية لتنظيم وضبط نواتج عملية تدريب وتأهيل القوى العاملة لسوق العمل، 

وإكسابهم المهارات األدائّية واالتجاهية الصحيحة لتمكينهم من مواكبة التطور السريع في هذا السوق. ومن أهم أهداف تطوير المعايير 
 المهنية:

 وضع أسس مرجعية لمعايير األداء والمهارات والمعارف للمهن المختلفة. .0

تأسيس مرجع دقيق إلعداد وتطوير مناهج التدريب المهني، وتصميم االختبارات المهنية بشكل يضمن ارتباط وتناغم ناتج عملية التدريب مع  .2
 احتياجات سوق العمل.

 وضع إطار ُيحَتكم إليه، لبيان مدى مالءمة الخريج أو المتدرب الحتياجات أسواق العمل المحلية واإلقليمية ومتطلباتها. .3

فني وانطالقا من هذه األهمية، بادر مجلس المهارات القطاعية للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بتطوير المعيار المهنّي لمهنة 
بالتعاون مع مشروع "تطبيق استراتيجية التدريب لمجموعة الدول العشرين التابع لمنظمة العمل الدولية", الممول من قبل االتحاد صيانة اآلالت 

وم تق الروسي، حيث تم اتباع منهجية تحليل مهنّي بالمقارنة مع أفضل الممارسات، تم تطويرها وتطبيقها من ِقَبل شركة درجات للتدريب )ساللم(،
 على:

 وضع أسس للمقارنة مع أفضل الممارسات على مستوى عالمي وإقليمي.  •

 تطوير إطار للبحث والنقاش مع المختصين وأصحاب الخبرة وممثلي القطاع.  •

 إرساء قواعد ومحددات معيارية محلية من قبل المختصين، وأصحاب الخبرة، وممثلي القطاع لوضع المعيار المهني المحلي.  •

يحتوي على: وصف العمل ومستوياته، وأماكن لفني صيانة اآلالت على ملخص مهني فني صيانة اآلالت ويشتمل المعيار المهني لمهنة 
العمل المحتَملة، ومخاطر المهنة، وسلوكيات العمل. كما يشتمل أيًضا على المهام والواجبات التي تم استنباطها من خالل عملية التحليل 

وات، ألدالمهنّي بالمقارنة مع أفضل الممارسات باإلضافة إلى الكفايات المهنية / الفنية، ومهارات االستخدام والتشغيل، والتجهيزات والعدد، وا
اع التي على أساسها سيتم اعتماد وتطوير المناهج والبرامج واالختبارات المهنية التي تعد من الركائز األساسية والمهمة لتطوير وإصالح قط

 التدريب والتعليم المهني والتقني. 

 ضبط الوثيقة

َق عليها من قبل:   ُصدِّ

 مراجعة وموافقة:  مجلس المهارات القطاعية للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل

 تاريخ الموافقة: 

 تاريخ اإلصدار: 
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 المعلومات الوظيفية

 فني صيانة اآلالت  الوظيفة:

 القطاع االقتصادي:
 قطاع التصنيع الكيميائي

20 – 201, 202, 203 

 القطاعات الفرعية:

 صناعة األسمدة. .0

 صناعة المنظفات. .2

 صناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية. .3

 صناعة األغذية. .4

 صناعات كيميائية أخرى. .5

 مرجع التصنيف العربي المعياري للمهن:
Arab Standard Classification of Occupations (ASCO) 

 فني ميكانيكي/ صيانة ميكانيكية عامة  3005062

 مرجع التصنيف الدولي المعياري للمهن:
International Standard Classification of Occupations (ISCO) 

3005 Mechanical Engineering Technician 

 نطاق المعيار:
المعيار يغطي مهنة فني صيانة اآلالت في قطاعات فرعية مختلفة 
ضمن قطاع التصنيع الكيميائي كقطاع األسمدة، ومستحضرات 

 التجميل، واألغذية على سبيل المثال ال الحصر.

 المسميات الوظيفية المختلفة التي قد ينطبق عليها المعيار:
قد تختلف المسميات الوظيفية لنفس المهنة حسب  ملحوظة:

الهياكل التنظيمية، ومنهجيات التسمية المختلفة المتبعة في 
 الشركات والمصانع والمؤسسات المختلفة العاملة في القطاع.

 فني صيانة آالت. .0
 مصلح آالت. .2
 فني صيانة. .3
 عامل صيانة. .4
 فني أنظمة مساندة. .5
 خبير صيانة آالت.  .6

 ملّخص الوصف الوظيفي:

إدامة فعالية أداء اآلالت لوظيفتها، واستدامة عملها. وذلك من خالل 
القيام بتحديد المشكالت التي تعطل سير العملية اإلنتاجية، ومن خالل 

القيام بعمليات الصيانة التنبؤية والوقائية والتصحيحية لآلالت 
والمعدات المستخدمة في المنشأة بمختلف أنواعها، سواء أكانت 
ميكانيكية أم كهربائية، حيث تتضمن أعماله القيام بتشحيم اآلالت، 
والصيانة، وتغيير القطع، ومراقبة كفاءة اآلالت على سبيل المثال ال 

 الحصر.  
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 ورشة وفريق العمل

 أسماء المشاركين

 2121-01-07، 2121-01-04 تاريخ الورشة:

 جلسة إلكترونية عن طريق توظيف برامج تكنولوجيا االجتماعات )عن طريق الفيديو(. الموقع:

 شركة درجات للتدريب )ساللم( الميّسرون:

 الشركة التي يمثلها االسم

 مجلس المهارات القطاعية للصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل أحمد البس

 شركة وادي األردت للصناعات الغذائية محمد زكي السعودي

 مشغل مهند عوض هللا لصيانة المعدات الصناعية مهند عوض هللا

 الشركة العالمية للدهانات شادي عنبتاوي

 شركة فابكو أحمد أبو ناصر

 شركة وادي األردن للصناعات الغذائية محمد عبيد

 القوافل الصناعية الزراعية سامر عبدربه

 شركة سيجما لصناعة المنظفات محمد الشاعر

 مؤسسة حبوب للصناعات الكيماوية د. محمد كامل حبوب

 غرفة صناعة األردن سالمه اللبون

 شركة مصانع األدوية البيطرية والزراعية )فابكو( إياد الصمادي

 مجموعة العمالق الصناعية عماد الملقي

 لميس لصناعة المنظفات محمد السباعي

 مصنع الريماوي إلنتاج بودرة طالء المعادن نورس الريماوي

 شركة سيجما لصناعة المنظفات وسيم سفاف
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 القوانين واألنظمة المتعلقة بالمهنة
ة العامل في هذه المهنة، يجب أن يكون على دراية بالقوانين واألنظمة المتعلقة بالمهنة، مثل: قانون العمل، والقوانين والقواعد واألنظم

  األخرى الصادرة عن وزارة العمل، وأية قواعد وأنظمة أخرى معمول بها على سبيل المثال ال الحصر

 قانون تنظيم العمل المهني. .0

 نظام الوقاية والسالمة من اآلالت والماكينات الصناعية ومواقع العمل. .2

 قانون الضمان االجتماعي. .3

 قانون ضريبة الدخل. .4

 المعايير ومرجعيات المواصفات العالمية
 العامل في هذه المهنة، يجب أن يكون على دراية بحدود ما يتعلق بعمله من المعايير العالمية المتعلقة بالمهنة، ومن األمثله عليها:

 نظام إدارة الجودة. - 9111آيزو  .0

 نظام إدارة البيئة. -04111آيزو   .2

 نظام إدارة المخاطر. -30111آيزو   .3

 ).Occupational Safety and Health Administration (OSHA)معيار هيئة السالمة والصحة المهنية ) .4

 ).Good Manufacturing Practice (GMPنظام التصنيع الجيد )) .5
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 المسار المهني
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 القدرات التشغيلية التي يجب توّفرها
 تحديد خطاب شخص آخر وفهمه، سواء أكان شفوًيا أم مكتوًبا. .0
 قراءة وفهم واستيعاب الجمل والمعلومات والبيانات والقراءات. .2
 حفظ المعلومات وتذكرها كالمعلومات المتعلقة بالتعليمات والقرارات وإعدادات اآلالت على سبيل المثال ال الحصر. .3
، وجميع المعايير والمواصفات المعتمدة من المنشأة (Standard Operating Procedures (SOPs))استيعاب إجراءات وطرق العمل القياسية  .4

 والملزمة قانونًيا.
 التمييز بين الصحيح والخطأ، كتمييز االستخدامات التي قد تلحق الضرر أو التلف أو الفقدان في األدوات. .5
 استيعاب تعليمات وإجراءات وممارسات ترشيد الطاقة والموارد األساسية كالماء والكهرباء والوقود. .6
 تنظيم األشياء في نسق أو نمط معين، وفق قاعدة أو مجموعة قواعد محددة، كالتنظيم والحفاظ على تسلسل العمليات. .7
 تجميع المعلومات مًعا، والربط بينها بشكل منطقي؛ الستخراج قواعد عامة واستنتاجات، )بما في ذلك إيجاد العالقات بين األحداث التي ال .8

ا(.  تربطها أي عالقة ظاهريًّ
 التكيف مع التغييرات المستمرة في بيئة العمل. .9

 التراجع عن القرارات والمواقف الخاطئة. .01
 تمييز وتحديد الحاالت والمواقف المعقدة، كتمييز الحاالت التي تحتاج لالستعانة بالمسؤولين التخاذ القرار المناسب. .00
 استيعاب وتحليل والتعامل مع المعلومات والتعليمات الواردة بسرعة. .02
 التركيز على مهمة محددة، خالل فترة زمنية محددة بدون تشتيت. .03
 التفكير بأسلوب عقالني ومنطقي. .04
 اإلتيان بعدد من األفكار عن موضوع معين .05
 مالحظة ما إذا كان هناك أمر يسير على نحو خاطئ كتمييز األخطاء في اآللة. .06
 إيجاد الحلول للمشكالت بأسلوب عقالني وفاعل. .07
 التعاون مع اآلخرين من أجل مصلحة العمل. .08
 استخدام لغة موحدة )المصطلحات الفنية( في التواصل مع اآلخرين في المنشأة. .09
مقارنة وجوه التشابه واالختالف بين مجموعات مختلفة من البيانات والمنتجات، أو األنماط بسرعة وبدقة سواء أكانت معروضة مًعا مرة  .21

 واحدة أو بشكل متتاٍل.
 تطبيق قواعد عامة على   مشكالت محددة إليجاد حلول معقولة. .20
 التركيز على أكثر من أمر أو القيام بأكثر من مهمة بنفس الوقت. .22
 القدرات الجسدية الالزمة أو قابلية تطويرها: .23

 الحفاظ على ثبات اليد والذراع خالل تحريكها أو خالل تثبيتها في موضع معين. •
 تحريك اليد بسرعة، أو اليد مع الذراع، أو كلتا اليدين. •
ل التنسيق بين حركات طرفين أو أكثر: )ذراعين، رجلين، ذراع ورجل( خالل الجلوس، أو الوقوف، أو االستلقاء؛ ال تتضمن القيام بالتنسيق خال •

 حركة الجسم كامل.
 تحريك أصابع كلتا اليدين بدقة اللتقاط األشياء الصغيرة وتجميعها. •
 رؤية التفاصيل من مسافة قريبة. •
 رؤية التفاصيل من مسافة بعيدة. •
 تمييز األصوات المختلفة. •
 رؤية التفاصيل من مسافة قريبة.  •
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 القدرات الفنية التي يجب توّفرها
التنبؤ بالمشكالت واألخطاء التي يمكن حدوثها كمشكالت وأعطال اآلالت بناًء على قراءات أجهزة القياس مثل الضغط ودرجة الحرارة  .0

 والمستوى والتدفق. أو من خالل مراقبة الساعات التشغيلية لها وقدرتها اإلنتاجية.
لية شغيالربط بين األمور المختلفة والوصول إلى االستنتاجات كالربط بين أداء اآلالت أو االجهزة وعمرها االفتراضي بناء على عدد ساعاتها الت .2

 أو قدراتها اإلنتاجية. 
 التمييز بين األعطال الميكانيكية والكهربائية. .3
 استيعاب المعلومات المتعلقة بكفاءة اآلالت وجودة اآلالت وتحليلها والتعامل معها. .4
 األمور المختلفة حسب األولوية واألهمية، كالتمييز بين معايرة اآلالت الخاطئة والصحيحة.التمييز بين  .5
 تقدير السرعات والزوايا واألعماق. .6
يلية تشغالربط بين األمور المختلفة والوصول إلى االستنتاجات كالربط بين أداء اآلالت أو االجهزة وعمرها االفتراضي بناًء على عدد ساعاتها ال .7

 أو قدراتها اإلنتاجية.
 وتشخيص األعطال أو إيقاف خط اإلنتاج.اتخاذ حكم مناسب لتحقيق أهداف معينة، كاألحكام المتعلقة بإجراءات الصيانة  .8
تخيل المظهر النهائي لشيء ما بعد القيام بعملية معينة، كتخيل مظهر القطع البديلة بشكلها النهائي وكيف تناسب ا اآللة وما إذا كانت  .9

 تقوم بعمل القطعة األصلية أم ال.
 فهم العالقات بين األمور المختلفة كالعالقة بين أجزاء اآللة وتخيل كيف تعمل مع بعضها البعض. .01
 التنبؤ بكمية الطلب على قطعة معينة أو على مجموعة من القطع.  .00
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 بيئة العمل
 ساعة بحسب قانون العمل األردني. 48عدد ساعات العمل األسبوعية هو  .0
 % من ساعات العمل األسبوعية تقريبا، تتطلب استخدام اليدين للحمل، واإلحساس بالمواّد واألدوات والتحكم بها.51 .2
 % من ساعات العمل األسبوعية في وضعية الجلوس، حسب طبيعة العمل الذي يقوم به العامل، وحسب الحاجة.21يتم قضاء حوالي  .3
 % من ساعات العمل األسبوعية في وضعية الوقوف، حسب طبيعة العمل الذي يقوم به العامل، وحسب الحاجة.81يتم قضاء حوالي  .4
 % من الوقت تقريبا.51هذه المهنة تتطلب من العامل القيام بعمليات متكررة بنسبة  .5
هذه المهنة تتطلب من العامل، التواصل مع المسؤولين أو أشخاص لهم صلة بالعمل، أو من األقسام األخرى، وذلك باستخدام الجهاز  .6

الالسلكي. وُيمنع استخدام الهاتف الخاص أثناء العمل إال في حاالت محددة ضمن نطاق ضيق مثل: االستعانة بتطبيقات الصيانة، أو تلبية 
 بعض أوامر العمل على سبيل المثال ال الحصر.

 هذه المهنة تتطلب التواصل مع اآلخرين عند الحاجة إلتمامها.  .7
 هذه المهنة مهيكلة ومنظمة، إذ ُتحدد المهاّم المطلوبة من قبل مشرف الصيانة أو المهندس المسؤول. .8
 هذه المهنة تتطلب االلتزام الصارم بمواعيد التسليم. .9

مة بنسبة  .01  % تقريبا.81تعد جداول العمل لهذه المهنة منظَّ
 % من الوقت تقريًبا.71هذه المهنة تتطلب العمل في بيئة داخلية مضبوطة حفاًظا على سالمة الموظفين والمنشأة بنسبة  .00
 % من الوقت تقريًبا حسب طبيعة العمل.31هذه المهنة تتطلب من العامل العمل في بيئة خارجية بنسبة  .02
ال يتخذ العامل أي قرارات متعلقة باآلخرين، أو قرارات مالية، أو قرارات تؤثر على صورة المؤسسة وسمعتها دون الرجوع إلى المسؤول  .03

 المباشر.
 يعد التنسيق في تنفيذ أنشطة العمل الخاصة بهذه المهنة أمًرا مهًما. .04
 قد يتطلب العمل التعامل مع الزبائن الخارجيين في حال وجود عقد صيانة مع شركة خارجية. .05
قد تتطلب هذه المهنة تعامل الموظف مع شخص غاضب أو منزعج، أو فظ كجزء منها، فيجب أن تكون لدى العامل استيعاب توتر الشخص  .06

 أمامه ليتمكن من حل المشكلة.
 هذه المهنة تتطلب استخدام البريد اإللكتروني في بعض الحاالت، وحسب طبيعة العمل. .07
 يتطلب إنجاز هذه المهنة إعادة األنشطة البدنية والعقلية ذاتها مراًرا وتكراًرا. .08
 % تقريبا.75تتطلب هذه المهنة كتابة الرسائل والمالحظات )اإللكترونية والورقية( بنسبة  .09
 قيام العامل بخطأ غير قابل للتعديل له تأثير كبير جًدا إما على الشخص أو المنشأة حسب نوع الخطأ الذي ارتكبه. .21
 تعد الدقة في تنفيذ هذا العمل متطّلًبا مهًما بدرجة عالية. .20
قد تتضمن طبيعة العمل مستًوى معيًنا من التنافس بين الزمالء في العمل. وعلى الموظف أن يكون على دراية بالضغوطات الناتجة عن  .22

 التنافس مع اآلخرين، والمحافظة على اإليجابية والتعاون والتنافس الشريف.
 قد تتضمن هذه المهنة التعرض لحروق بسيطة، أو جروح، أو نغزات. .23
ثات خالل العمل مثل: )الغازات، والغبار، والروائح، والمواّد الكيماوية الخطرة(. .24  قد تؤدي هذه المهنة إلى التعرض للملوِّ
قد يتضمن العمل تعّرض العامل لمعدات وأوضاع خطرة قد ُتلِحق به الضرر، إذا لم يلتزم العامل بجميع إجراءات وتعليمات ومعايير الصحة  .25

 والسالمة المهنية.
 قد يتطلب العمل التعامل مع المرتفعات بشكل متكرر، حسب طبيعة العمل. .26
مثل: )أحذية السالمة، والنظارات، والقفازات، ومعدات حماية السمع، والخوذة،  التزام العامل بارتداء معدات الحماية والسالمة الشخصية .27

 وسترات النجاة( هو أمر مهم جدا في العمل.
 التزام العامل بجميع إجراءات وتعليمات ومعايير الصحة والسالمة المهنية هو أمر مهم جدا في العمل. .28
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 بيئة العمل
 % تقريبا خاصة في العمل اليومّي.75تتطلب هذه المهنة من العامل القيام بعمله على مسافة قريبة من أشخاص آخرين بنسبة  .29
يعد العمل مع اآلخرين في المجموعة أمًرا مهًما؛ خاصة إذا تطلب العمل الحصول على مساعدة من قبل أشخاص آخرين، أو العمل مع فريق   .31

 من الفنيين أو المساعدين، حسب طبيعة المهنة التي يقوم بها.
 % تقريبا.91يعد قيام الموظف بمعاونة أعضاء فريقه في أعمالهم أمًرا مهًما بنسبة  .30
 % تقريبا.51تعد هذه المهنة مؤتَمتة بنسبة  .32
 يكون العامل مسؤواًل عن ُمخَرجات العمل ونتائجه بشكل كبير، وتحت إشراف المهندس المسؤول. .33
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 التوجهات والمخاوف المستقبلية
 التوجهات المستقبلية المخاوف

 بناء برامج تدريبية لمهنة فني صيانة اآلالت عدم توفر األيدي العاملة المحلية

 العمل على إيجاد بيئة عمل امنة ومستقرة عدم االستقرار الوظيفي في المهنة

   عدم وجود تسلسل مهني واضحة

 سلوكات وأخالقيات العمل
 الوصف الرقم

 تلبية التوقعات المطلوبة والتكيف مع إجراءات العمل.  0 
 إظهار االلتزام والتفاني في العمل.  2
 بذل الجهود في محاولة تجنب اإلهدار. 3
 الحفاظ على سرية المعلومات. 4
 إظهار االهتمام واالنتباه عند التعامل مع رؤوس األموال واألصول.  5
 تحمل مسؤولية العمل الموكول إليه وتحمل أعبائه.  6
 تحمل المسؤولية الشخصية بشكل تام، والمشاركة والمساعدة كجزء من الفريق. 7
 ُيبقى الفريق على اطالع بالمهام األساسية ويقدر العمل الجماعي. 8
 يستجيب بشكل إيجابي لطلبات المساعدة من زمالءه ورؤساءه ويتعامل معهم بأخالقية. 9

 يشرح ويوضح وجهة نظره، ويناقش الخيارات بموضوعية خالل النقاش. 01
 يعالج النزاعات واالختالفات من خالل التركيز على المسائل المطروحة، وليس على نزاع أو خالف شخصي. 00
 الحفاظ على تواصل مستمر ومنتظم مع اآلخرين. 02
 االستماع لآلخرين باحترام، بهدف الحصول على فهم كامل للموضوع. 03
 التعاون مع اآلخرين لتحقيق أهداف معينة. 04
 تحقيق النتائج الَمرجّوة باستمرار، وبالموعد المحّدد. 05
 إبالغ التوقعات والمسؤوليات لمسؤوله المباشر بشكل واضح. 06
 التعامل بعقل منفتح، وتقبل الناس بغض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق، أو الجنسية، أو الديانة وغيرها. 07
 التكيف مع المتغيرات واختالف طرق القيام بالعمل، بسرعة وإيجابية. 08
 مشاركة خبراته مع اآلخرين بفاعلية. 09
 تقبل التغذية الراجعة والتعلم منها. 21
 ترتيب األولويات بحسب األهداف الرئيسة، وقياس النتائج حسب متطلبات العمل. 20
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 اآلالت واألدوات والمعدات
 المعدات األدوات اآلالت

 آلة الشحذ. -. آلة الصقل0
مناشير -. المناشير المثبتة على المنضدة 0

 القطع.
 ).Dollies. عرباية/صينية السحب ذات العجلتين )0

-. مكبس حفر أو مثقاب شعاعي 2
 مكابس حفر.

. كماشة واسعة قابلة للتعديل )مفتاح 2
 جيدور(.

 . رافعات الورش.2

 . مالزم تثبيت الحمولة.3 . أحجار الجلخ.3 . ماكينة / صاروخ جلخ.3

 الرافعات ذات السالسل. -. الرافعات 4
. مفاتيح الربط القابلة للتعديل )مفتاح 4

 إنجليزي(.
 رافعات يدوية. –. رافعة يدوية 4

 -. آلة اللحام بالغاز الخامل للمعادن 5
 )MIGاللحام بالغاز الخامل للمعادن )

 رافعات المنصة. -. عربات المنصة 5 . إسفنج التلميع.5

 . معدات التلميع الكهربائي.6 . القدمة ذات الورنية لقياس السمك.6 ماكينات الطحن. -. المطاحن اآللية 6

آلة -. آلة اللحام بالقوس الكهربائي 7
أدوات اللحام بالقوس  -اللحام بالعصا 

 المحمي.
 . السقاالت.7 . أداة إزالة حواف القطع )إزالة الورش(.7

 . المنصات )الطبليات(.8 . أداة قياس بقرص مدرج.8 . آلة اللحام النقطي.8

 معدات الربط. -. حبال 9 . مجموعة ريش المثاقب.9 . آلة لحام غاز )التنجستن( الخامل.9

عجالت -. أسطوانات الجل والتنعيم01
 الجلخ.

 . أحزمة األمان.01 . المطارق.01

موسعات -. موسعات الثقوب اليدوية 00
 الثقوب.

 . أحذية الحماية.00

         

 . نظارات السالمة.02 . شاقول.02

 . أجهزة التنفس االصطناعي.03 مشابك القفل -. أجهزة القفل 03

 . خوذة الوقاية.04 مشابك القفل -. أجهزة القفل 04

 . سدادات األذن05 . قواطع معدنية.05

 . الساللم06 . ميكروميتر.06

 . الحواسيب الشخصية07 . مسدس هواء مضغوط )فرد هواء(.07
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 اآلالت واألدوات والمعدات
 المعدات األدوات اآلالت

 

 . الحواسيب اللوحية08 . مقياس مستوى الماء.08

مطارق  -. مطرقة تعمل بالضغط الهوائي 09
 الهدم

 حواجز السالمة—. حماية اآلالت09

 المكانس الصناعية—. المكانس الكهربائية21 إزميل.-. خرامة 21

  المساطر المعدنية. -. المساطر20

  . المفكات.22

  . مطرقة ثقيلة.23

مجموعات مفاتيح  -. مجموعات المقابس 24
 ربط المقابس

 

  . صنابير قطع المعادن.25

  . مواسير لولبية.26

  منشار كهربائي.—. منشار يدوي27

وحدات التحكم —أدوات الضبط الدقيقة. 28
 )PLCالمنطقية القابلة  للبرمجة )

 

  المثاقب الكهربائية.. 29

  مسدس التثبيت.—. مثبت المسامير اآللي31

  مسدسات اللحام.—. مكواة اللحام30

  أطراف اللحام.—. قطع اللحام32

  . مسدسات التشحيم.33
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 المهاّم والكفايات المطلوبة
ذو الخبرة الكافية بالمهاّم المدرجة أدناه، وقد يقوم الفني األقل خبرة باتباع توجيهات فّنّيي الصيانة األكثر خبرة خالل  فني صيانة اآلالتيقوم 

 تدريبه على القيام بهذه المهاّم أثناء العمل.

 الكفايات المطلوبة المهمة الرقم
 تركيب وتثبيت أجزاء اآللة وملحقاتها  1

 تركيب أو تبديل أو تغيير أجزاء اآللة وملحقاتها. 1.1
 مجموعة الكفايات التشغيلية
  03، ف02، ف00، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

إبالغ المسؤولين بوجود أجزاء بالية في اآللة بهدف  1.2
 اتخاذ اإلجراء المناسب.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  2مجموعة الكفايات الفنية:ف

 معايرة وتشغيل اآلالت  2

2.1 
أو التعديل على عياراتها عند  إعداد اآللة ومعايرتها

التشغيل ألول مرة أو بعد تنفيذ عملية الصيانة أو عند 
 الحاجة.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  04، ف6، ف3، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

 تبريد وتشحيم اآلالت  3

تحديد أنواع سوائل التبريد ومواد التشحيم المناسبة  3.1
 والموعد المناسب الستخدامها.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  05، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

3.2 
استخدام سوائل التبريد وتشحيم اآلالت أو وضع المواد 

( على اآلالت أو قطع اآلالت adhesivesالالصقة الالزمة )
 أو المعدات األخرى وفًقا لإلجراءات المحددة.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  05، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

 عملية التنظيف  4

4.1 
تحديد مواصفات المحاليل الكيميائية المستخدمة في 

تنظيف اآلالت والمعدات بناًء على توصيات الشركة 
عة.  المصنِّ

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  06، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

4.2 
تنظيف اآلالت والمعدات واألدوات وملحقاتها 

باستخدام مواد التنظيف واألدوات المناسبة بشكل 
آمن وفاعل )في حال كان التنظيف يتطلب تدخاًل من 

 فني الصيانة(.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  06، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

4.3 
إزالة المواد الصلبة العالقة من اآلالت أو ملحقاتها 
مثل: الصدأ أو الترسبات الكلسية، أو الشوائب أو أي 
قطع عالقة في اآلالت باستخدام المواد الكاشطة 

 واألدوات اليدوية أو الكهربائية.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  07، ف06، ف2مجموعة الكفايات الفنية:ف
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 المهاّم والكفايات المطلوبة
 الكفايات المطلوبة المهمة الرقم

 الصيانة الوقائية والتنبؤية  5

5.1 
المشاركة مع المهندسين المسؤولين والكوادر األكثر 
خبرة في تجميع وتسجيل قراءات وبيانات تشغيل اآللة، 
واستخدامها في وضع خطط وجداول الصيانة التنبؤية 

 والوقائية استنادا ألدلة اآلالت.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  4، ف3، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

 اتباع خطط وجداول الصيانة التنبؤية والوقائية. 5.2
 مجموعة الكفايات التشغيلية
  5، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

التحقق من كفاءة اآلالت ودقة عملياتها واكتشاف أية  5.3
 مشكالت أو نقاط ضعف فيها.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  5، ف3، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

5.4 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتجنب حدوث األعطال، وذلك 
ضمن نطاق مسؤوليته وحسب طبيعة الُمنشأة التي 

 .يعمل بها وبالتنسيق مع المسؤولين

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  5، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

فحص عيوب منتجات اآللة، باستخدام أدوات القياس  5.5
 وضمن نطاق مسؤوليته.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  8، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

إجراء عمليات الضبط الكهربائية والميكانيكية  5.6
 البسيطة.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  04، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

اقتراح تحسينات وتطويرات على عمليات الصيانة  5.7
 التنبؤية والوقائية.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  4، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

 الصيانة التصحيحية 6

6.1 
فحص واختبار أجزاء اآللة وتمييز المناطقق القَمقعقيقبقة 
وتحديد األعطال والمشكالت بهقدف تقحقديقد إجقراءات 

 اإلصالح المناسبة.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  01، ف8، ف3، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

6.2 
رفع التقارير الالزمة وإبالغ المقشقرفقيقن ومقهقنقدسقي 
الصيانة، أو فنيي الصيقانقة األكقثقر خقبقرة، بقاألعقطقال 

 المعقدة أو التي تكون خارج نطاق مسؤولياته.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
 2مجموعة الكفايات الفنية: ف

6.3 
إيقاف اآللة عند حدوث أعطال بقالقرجقوع إلقى إرشقادات 
وقواعد التشغيل بما يتعلق بفترات اإليقاف المقحقددة، 

 أو التوصية بإيقافها حسب نطاق مسؤوليته.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  04، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

6.4 
صيانة األجزاء المتعطلة في اآلالت المختلفة بقالقطقرق 
المختلفة وفق طرق وإجراءات العقمقل القققيقاسقيقة )

Standard Operating Procedures (SOPs وطقبقيقعقة ))
 األعطال ومعايير الصحة المهنية.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  9، ف7، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

6.5 
تفكيك اآللة من أجل صيانتها عند الحاجة وإزالة األجقزاء 
التي تحتاج إلى الصيانة ونقلها وإعادة تجميعها، وفق 

 Standard Operatingطرق وإجراءات العمل القياسية 
Procedures (SOPs)). 

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  02، ف00، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

6.6 
التنسيب بإتالف القطقع وأجقزاء اآللقة القبقالقيقة وفقق 
إجراءات العمل الخاصة باإلتالف، بالتعاون مقع األقسقام 
المسؤولة األخرى بحسب طبيعة المهقاّم والقمقنقشقأة 

 التي يعمل بها.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  2مجموعة الكفايات الفنية: ف
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 المهاّم والكفايات المطلوبة
 الكفايات المطلوبة المهمة الرقم

 إدارة مخزون قطع الغيار  7

طلب التزويد بقطع الغيار من المدير المباشر  7.1
 المسؤول عند الحاجة إليها. 

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  08، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

7.2 
المحافظة على وإدارة مخزون وأرصدة العدد و/ أو 

األدوات و/ أو قطع الغيار من: عهد ومستودعات في 
الحاالت التي يكون فيها ذلك من ضمن نطاق 

 مسؤولياته. 

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  08، ف2مجموعة الكفايات الفنية: ف

   التوثيق وحفظ السجالت 8

8.1 
تسجيل البيانات التشغيلية ومعلومات عمليات صيانة 

اآلالت التي تم القيام بها بالتعاون مع مشغل اآللة 
وقسم اإلنتاج بهدف االحتفاظ بسجالت الصيانة 

 بالتعاون مع المشرف المسؤول. 

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

8.2 

استخدام المعلومات المسجلة ومعلومات اإلنتاج 
لتحديد عمليات الصيانة الالزمة والوقت المناسب 

للقيام بعمليات الصيانة، وذلك حسب طبيعة المهاّم 
والمنشأة التي يعمل بها وبالتعاون مع المشرف 

 المسؤول. 

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  7، ف4، ف2، ف0مجموعة الكفايات الفنية: ف

   العمل مع اآلخرين 9

9.1 
التنسيق والتعاون مع العاملين اآلخرين، إما في قسم 

الصيانة، أو في األقسام األخرى فيما يتعلق بأمور 
 وعمليات الصيانة.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  2مجموعة الكفايات الفنية: ف

إرشاد العمال اآلخرين فيما يتعلق بإعداد وتشغيل اآلالت  9.2
 وصيانتها بالتعاون مع مشغل اآللة.

 مجموعة الكفايات التشغيلية
  2مجموعة الكفايات الفنية: ف



 81  

 

 الكفايات التشغيلية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

يقرأ ويفهم الوثائق المكتوبة المتعّلقة  .1
بمجال عمله. باإلضافة إلى الوثائق العامة 
المتعّلقة بالقوانين واألنظمة والّتعليمات 

 المّتبعة في المنشأة.
يلتزم بالقوانين واألنظمة والّتعليمات من  .2

 ِقَبل المنشأة.
ُينصت لما يقوله اآلخرون، ويخّصص الوقت  .3

لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات، 
 أو طرح استفسارات معّينة تجاه أمر معّين.

يضع األهداف الّتعّلمّية لنفسه أو للموظفين  .4
ضمن القسم الذي يعمل به، وذلك حسب 

 نطاق مسؤولّيته.
يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .5

 األفكار والمعلومات بوضوح.
يتواصل مع زمالئه في العمل كتابًيا بأسلوب  .6

 واضح وموجز.

المهارة في قراءة الجمل والفقرات  •
المكتوبة في الوثائق المتعّلقة بالعمل 
وفهمها، مع استيعاب اآلثار المترّتبة 

 عليها.
المهارة في اإلنصات، وإيالء االهتمام  •

الكامل لما يقوله اآلخرون، وتخصيص 
الوقت لفهم الّنقاط التي يتم طرحها، 
وطرح األسئلة الّصحيحة في الوقت 

 المناسب.
المهارة في االشتراك في التعلم  •

التعاونّي، ووضع األهداف الّتعّلمّية لنفسة 
أو للموظفين ضمن القسم الذي يعمل به، 
حسب نطاق عمله والمهاّم المسندة إليه 

 وحجم المنشأة.
المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء  •

أكانوا األشخاص المتخّصصين من األقسام 
األخرى أو المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع 
أو مشكلة فّنية معّينة في العمل، بهدف 
نقل المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله 
وكيفّية تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع 

 المعطيات أو األوضاع الّراهنة.
ا، وهذا يتضّمن  • المهارة في الّتواصل كتابيًّ

ا، بشكل واضح وموجز بما  إيصال األفكار كتابيًّ
  يتناسب مع احتياجات العمل.

المعرفة بتعليمات وسياسات المنشأة،  •
ونظامها الّداخلّي وجميع القوانين المتعّلقة 

 بالعمل وفهمها واستيعابها.
المعرفة بأهّمّية اّتباع نهج أخالقّي قائم  •

 على ثقافة االمتثال للقوانين واألنظمة.
المعرفة بثقافة المنشأة وقيمها وكيف  •

  تحتكم إليها في الحاالت المختلفة.
المعرفة باإلجراءات المّتبعة في حاالت عدم  •

االمتثال لألنظمة والقوانين والّتعليمات 
  وإجراءات العمل القياسّية.

المعرفة بحدود مسؤولّياته والتسلسل  •
 اإلدارّي، وآلية اتخاذ القرار في المنشأة

االلتزام .   االلتزام بتعليمات المنشأة: 8ت
بتعليمات وسياسات المنشأة، ونظامها الّداخلّي، 

وبجميع القوانين ذات العالقة بالعمل، كتلك 
المتعّلقة بمواصفات المنتجات، والسالمة والّصّحة 

 المهنّية على سبيل المثال ال الحصر. 
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يقرأ ويفهم الوثائق المكتوبة المتعّلقة  .1
بمجال عمله. باإلضافة إلى الوثائق العامة 
المتعّلقة بالقوانين واألنظمة والّتعليمات 

 المّتبعة في المنشأة.
ُينصت لما يقوله اآلخرون، ويخّصص الوقت  .2

لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات، 
 أو طرح استفسارات معّينة تجاه أمر معّين.

يقدر أهمية اتباع إجراءات وطرق العمل  .3
 Standard Operating Procedures)القياسية 

(SOPs))  وجميع المعايير والمواصفات
 الملزمة قانونًيا، والمعتمدة في الشركة.

العمل القياسية وجميع   يتبع إجراءات وطرق .4
المعايير والمواصفات الملزمة قانونًيا 

 والمعتمدة في الشركة.
يتبع معايير السالمة والصحة المهنية، عند  .5

تنفيذ العمل. ويأخذ االحتياطات الالزمة 
 للتعامل مع أي آلة أو مواد خطرة. 

المهارة في قراءة وفهم الجمل والفقرات  •
في الوثائق المتعلقة بالعمل، مع   المكتوبة

  استيعاب اآلثار المترتبة عليها.
المهارة في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل  •

لما يقوله اآلخرون، وتخصيص الوقت لفهم 
النقاط التي يتم طرحها، وطرح األسئلة 

 الصحيحة في الوقت المناسب.
المهارة في إنجاز العمل باتباع إجراءات  •

 وطرق العمل القياسية.
المهارة في أخذ االحتياطات الالزمة عند  •

القيام بعمله والتعامل مع اآلالت أو المواد 
 الخطرة. 

المعرفة بإجراءات وطرق  العمل القياسية  •
(Standard Operating Procedures (SOPs)) 

وجميع المعايير والمواصفات الملزمة 
قانونًيا والمعتمدة في المنشأة وفهمها 

 واستيعابها.

.   االلتزام بإجراءات وطرق العمل القياسية: 2ت
 Standard)االلتزام بإجراءات وطرق العمل القياسية 

Operating Procedures (SOPs))  وبجميع المعايير
والمواصفات الملزمة قانونًيا، والمعتمدة في 

المنشأة. كتلك المتعلقة بمواصفات المنتجات، 
والبيئة، والصحة والسالمة المهنية على سبيل 

 المثال ال الحصر. 

يتبع إجراءات السالمة والصحة المهنية  .1
  المحددة من قبل الُمنشأة

يطلق جهاز اإلنذار في حال حدوث حالة طارئة  .2
تستدعي ذلك مثل الحرائق أو   في الُمنشأة

 الزالزل وما إلى ذلك
يتخذ اإلجراءات الصحيحة في حاالت الطورائ  .3

حسب الحالة ووفًقا لإلجراءات التنظيمية 
  المتبعة في الُمنشأة

المهارة في اتباع إجراءات السالمة والصحة  •
 المهنية المحددة.

المهارة في إطالق أجهزة اإلنذار في  •
 الحاالت الطارئة

المهارة في اتخاذ اإلجراءات الصحيحة في  •
حاالت الحرائق أو الطوارئ أو الحوادث استناًدا 

 إلى اإلجراءات التنظيمية 

المعرفة بأماكن أجهزة اإلنذار ومخارج  •
الطوارئ ومسارات الهروب وأماكن التجمع 

 ومعدات الطوارئ.
المعرفة بالمواقف التي تستدعي إطالق  •

 أجهزة اإلنذار والتعرف على أصواتها.
المعرفة برموز الخطر اللونية التي يتم  •

 اتباعها في المنشأة.

.   االلتزام بمعايير وإجراءات السالمة والصحة 3ت
االلتزام بمعايير وإجراءات السالمة المهنية: 

والصحة المهنية المعتمدة والملزمة قانونًيا في 
الدولة سواء كانت محددة من قبل دائرة السالمة 
والصحة المهنية أو من قبل المنشأة التي يعمل 

بها، لتجنب المخاطر التي قد يتعرض لها العامل أو 
 ُيعرض لها اآلخرين في بيئة العمل.
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يلتزم باتباع اإلجراءات المحددة في حالة إخالء  .4
عند حدوث حالة طارئة تستدعي   الُمنشأة

 ذلك.
يلتزم بارتداء معدات الحماية والسالمة  .5

  الشخصية
يستخدم معدات الطوارئ المناسبة عند  .6

 الحاجة إليها مثل طفاية الحريق
يقوم باإلسعافات األولية البسيطة سواء  .7

لنفسه أو لزمالؤه عند حدوث حوادث 
 تستدعي ذلك وحسب الحالة 

المهارة في اتباع اإلجراءات التنظيمية في  •
 عمليات اإلخالء.

المهارة في استخدام معدات الطوارئ  •
البسيطة ومالبس الحماية الشخصية عند 

 الحاجة
المهارة في استخدام طفاية الحريق عند  •

 الحاجة
المهارة في القيام بإجراءات اإلسعافات  •

 األولية البسيطة 

المعرفة باإلجراءات الواجب اتباعها عند  • 
  إطالق جهاز اإلنذار.

المعرفة باالالت أو المواد الخطرة  •
 المستخدمة في بيئة العمل.

المعرفة باإلجراءات المتبعة في حالة حدوث  •
حوادث بهدف الحفاظ على السالمة أو 

 التقليل من خطورة المواقف الخطرة.
المعرفة بالحوادث الشائع حدوثها وحاالت  •

الطوارئ المحتملة في مكان العمل 
 وأسبابها، واإلجراءات المتبعة استجابة لها

المعرفة بإجراءات اإلسعافات األولية  •
البسيطة أو األشخاص المخولين بتقديمها 

 في مكان العمل
المعرفة بالمسؤوليات المترتبة عليه تجاه  •

 الصحة والسالمة والحماية في مكان العمل
المعرفة بتدابير السالمة الوقائية المتخذة  •

 فيما يتعلق بالمباني والمعدات
المعرفة بإجراءات ومعايير السالمة الخاصة  •

بالمنشأة أثناء العمل مثل إجراءات التعامل 
 مع اآلالت والمواد الكيميائية

المعرفة بمعدات الحماية وطرق  •
استخدامها مثل المالبس الخاصة الواقية 

 من األحماض
المعرفة بكيفية التخلص من النفايات  •

 المختلفة بما في ذلك النفايات الكيميائية 
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يلتزم بتطبيق ممارسات ترشيد استهالك  .1

الطاقة والموارد األساسية وفًقا لتعليمات 
  الُمنشأة.

يحرص على استخدام الموارد المتاحة  .2
 بالطريقة المثلى بحيث يتجنب الهدر.

يتعلق بالهدر   يتخذ اإلجراء المناسب في ما .3
 في الموارد.

يتعامل مع المواد القابلة إلعادة التدوير  .4
 وفًقا لإلجراءات المعتمدة. 

المهارة في تطبيق ممارسات ترشيد  •
 استهالك الطاقة والموارد األساسية.

 المهارة في التقليل من الهدر في الموارد. •
المهارة في اتخاذ اإلجراء المناسب في ما  •

 يتعلق بالهدر في الموارد.
المهارة في التعامل مع المواد القابلة  •

 إلعادة التدوير. 

المعرفة واإللمام بتعليمات وإجراءات  •
وممارسات ترشيد الطاقة والموارد 

األساسية كالماء والكهرباء والوقود، 
 وفهمها واستيعابها.

المعرفة بأهمية ممارسات ترشيد استهالك  •
 الطاقة والموارد األساسية.

المعرفة بالممارسات المتبعة في ترشيد  •
 استهالك الطاقة والموارد األساسية.

 المعرفة بمفهوم إعادة التدوير وأهميته. •
المعرفة بطرق تقليل الهدر في الموارد  •

 وأهميته.

.   ترشيد استهالك الطاقة والموارد 4ت
االلتزام بتعليمات وإجراءات وممارسات األساسية: 

ترشيد الطاقة والموارد األساسية كالماء والكهرباء 
 والوقود. 

ُينصت لما يقوله اآلخرون ويخصص الوقت  .1
لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات 

 أو طرح استفسارات معينة تجاه أمر معين.
يستخدم طرق التواصل الفعال في تبادل  .2

المعلومات وبما يتناسب مع الشخصيات 
 والثقافات المختلفة لآلخرين.

يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .3
 األفكار والمعلومات بوضوح.

 يقدم مالحظات بناءة بصورة لبقة لآلخرين. .4
يتواصل مع اآلخرين بفعالية عند العمل مع  .5

 اآلخرين في مهام مشتركة.

المهارة في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل  •
لما يقوله اآلخرون، وتخصيص الوقت لفهم 

النقاط التي يتم طرحها، وطرح األسئلة 
  الصحيحة في الوقت المناسب.

المهارة في التواصل بفعالية مع األشخاص  •
 المختلفين وباستخدام الطرق المناسبة.

المهارة في اإللقاء والمناقشة بشكل  •
  فعال.

المهارة في تقديم المالحظات أو التغذية  •
  الراجعة لآلخرين بصورة لبقة.

المهارة في التواصل عند العمل في مهام  •
  مشتركة مع اآلخرين.

المعرفة بأهمية اإلنصات الفعال عند  •
 التواصل مع اآلخرين

المعرفة بأهمية استخدام األسلوب  •
المناسب عند نقل األفكار سواء كتابًيا أو 

 شفهًيا وبصورة واضحة
اإللمام بأساليب اإللقاء والمناقشة بشكل  •

 فعال
 المعرفة باحتياجات ومتطلبات اآلخرين •
المعرفة بكيفية تقديم التغذية الراجعة  •

 لآلخرين بصورة لبقة 

التواصل بفعالية وإيجابية .   التواصل الفاعل: 5ت
 في بيئة العمل. 

 الكفايات التشغيلية
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يستجيب للتعليمات والتغذية الراجعة من  .6

 اآلخرين بصورة مناسبة
يتواصل مع زمالئه في العمل كتابًيا بأسلوب  .7

 واضح وموجز.
يتخذ اإلجراءات الالزمة عند التواصل  .8

 بمعلومات سرية أو حساسة. 

المهارة في التعامل مع مالحظات اآلخرين  •
 فيما يتعلق بالمهام المشتركة.

ا، وهذا يتضّمن  • المهارة في الّتواصل كتابيًّ
ا، بشكل واضح وموجز بما  إيصال األفكار كتابيًّ

  يتناسب مع احتياجات العمل.
المهارة في التعامل مع المعلومات السرية  •

 والحساسة.

  

يلتزم بتطبيق خطط وبرامج العمل عند  .1
    قيامه بمهاّمه، وفًقا لتسلسل العمليات.

يتعاون مع اآلخرين في تنسيق مهاّم العمل  .2
  المشتركة.

يتحّقق من أن متطّلبات العمل تم إنجازها،  .3
وأن القرارات المتعّلقة بالمهاّم تم اتخاذها 

سواء أكانت من قبله أو من قبل 
  المسؤولين.

يتخذ القرارات المتعّلقة بالمهاّم المسندة  .4
  إليه ضمن نطاق مسؤوليته

يقترح إجراءات تصحيحية في حال وجود  .5
 األخطاء. 

المهارة في تنفيذ العمل بالطريقة  •
المناسبة وفًقا لتسلسل العملّيات بحيث 

 يضمن عدم الوقوع في األخطاء.
المهارة في االستخدام األمثل للمعلومات  •

 المتاحة.
المهارة في تنسيق المهام المشتركة مع  •

 اآلخرين حسب أولويات العمل.
المهارة في اّتخاذ القرارات المناسبة  •

 لتحقيق األهداف المقصودة.
المهارة في اتخاذ قرارات بديلة إذا كان القرار  •

 خاطًئا أو غير مناسب. 

المعرفة واإللمام بخطط وبرامج العمل، بما  •
 يتماشى مع تسلسل عمليات اإلنتاج.

المعرفة أو اإللمام بجميع اآلالت والمعدات  •
المستخدمة وخصائصها التشغيلية، 

ومتطلباتها الميكانيكية والكهربائية، 
وأجزائها المختلفة وقدراتها   اإلنتاجية 

بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 
 ومسؤولياته: كالمضخات على سبيل المثال.

المعرفة بجميع منتجات المنشأة،  •
واستخداماتها واإللمام بمكوناتها 

وخصائصها، وميزاتها ومعلومات جودة  
المنتج المتعلقة بها واألسواق التي تطرح 

 فيها.
المعرفة باألهداف التي ترغب المنشأة  •

بتحقيقها سواء كان ذلك في المرحلة 
الخاّصة بالوظيفة أو مراحل العملّيات كاملة 

 بشكل عام.
 

االلتزام بتنفيذ .   االلتزام بخطط وبرامج العمل: 6ت
وتطبيق خطط وبرامج العمل بما يتماشى مع 

 تسلسل عمليات اإلنتاج المختلفة. 

 الكفايات التشغيلية
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 المعرفة بتسلسل العمليات في المنشأة. •  

المعرفة باآلثار المالّية المترّتبة على هذه  •
المرحلة، بخاّصة في حاالت التأخير أو إنجاز 

 العمل بطريقة خاطئة.
المعرفة بأنواع األخطاء التي قد يرتكبها في  •

هذه الوظيفة واآلثار المترّتبة عليها، كتأخير 
 سير العمل.

المعرفة بالمهاّم واألعمال التي تقع ضمن  •
نطاق مسؤولّيته وأهمّيتها وأولوّياتها، 
والوقت الذي تتطّلبه كل منها، وتحديد 

 المشترك منها مع اآلخرين. 

 

يقيم الحاالت المعقدة المتعلقة بالمهاّم  .1
 الموكولة إليه.

يقوم بجمع أكبر كم  ممكن من المعلومات  .2
 قبل اتخاذ قرار يتعلق بالعمل.

يوظف المعلومات المتاحة في عملية اتخاذ  .3
 القرار.

يتخذ القرارات المتعلقة بالمهام المسندة  .4
 إليه ضمن نطاق مسؤوليته.

يتراجع عن القرارات الخاطئة ويتعامل مع  .5
 الموقف بشكل حيادي وموضوعي.

يقوم بتصحيح القرارات الخاطئة عن طريق  .6
 أخذ قرارات بديلة وفضلى. 

المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •
المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 

المعقدة و األهداف اإلنتاجية المتعلقة 
 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها.

المهارة في جمع المعلومات من مصادر  •
 مختلفة.

المهارة في االستخدام األمثل للمعلومات  •
 المتاحة في اتخاذ القرارات.

المهارة في اتخاذ القرارات المناسبة  •
 لتحقيق األهداف المقصودة.

المهارة في اتخاذ قرارات بديلة إذا كان القرار  •
 خاطئ أو غير مناسب. 

المعرفة بأهداف العمل المحددة من قبل  •
المنشأة واألهداف اإلنتاجية المرتبطة 

 بمهامه و أهميتها وأولوياتها.
المعرفة بكيفية اتخاذ القرارات المتعلقة  •

 بالعمل بكفاءة.
المعرفة بالمخاطر المتعلقة باتخاذ قرار  •

 معين، وآثارها على اآلخرين.
المعرفة باإلجراءات التصحيحية المّتبعة في  •

 حال حدوث أخطاء أو مشاكل.
المعرفة بحدود مسؤولياته والتسلسل  •

 اإلداري وآلية اتخاذ القرار في المنشأة. 

اتخاذ القرارات المتعلقة .   اتخاذ القرارات: 7ت
بالعمل ضمن حدود صالحياته، واستناًدا إلى القوانين، 

وأوامر العمل والمعايير، والمواصفات المحددة 
 وسياسات المنشأة، لتحقيق األهداف اإلنتاجية. 

 الكفايات التشغيلية
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء
ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .1

المعقدة واألهداف اإلنتاجية بهدف اقتراح 
 طرق للتحسين. 

يتحدث مع اآلخرين بفعالية بهدف نقل  .2
 األفكار والمعلومات بوضوح

يتواصل مع زمالئه في العمل كتابًيا بأسلوب  .3
  واضح وموجز

يحدد الحاالت التي تتطلب االستعانة  .4
 بالمختصين.

يتشاور مع المسؤولين بخصوص المشكالت  .5
 بالعمل.  المتعلقة

ينسب بالقرارات ذات الطبيعة المعقدة  .6
 للجهات المسؤولة. 

المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •
المهام الموكلة إليه، وتقييم الحاالت 

المعقدة و األهداف اإلنتاجية المتعلقة 
 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها

المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء أكانوا  •
األشخاص المتخّصصين من األقسام األخرى أو 
المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع أو مشكلة 

فّنية معّينة في العمل، بهدف نقل 
المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله وكيفّية 

تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع المعطيات 
 أو األوضاع الّراهنة.

المهارة في التواصل كتابيا وهذا يتضمن  •
ايصال األفكار كتابيًا وبشكل واضحة وموجز 

 بما يتناسب مع احتياجات العمل.
المهارة في تحديد الحاالت التي تتطلب  •

 االستعانة بذوي االختصاص
المهارة في التشاور مع المسؤولين  •

 المتعلقة بالعمل.   بخصوص المشكالت

المعرفة بالمهام واألعمال التي تقع ضمن  •
نطاق مسؤوليته و أهميتها وأولوياتها 
والوقت الذي تتطلبه كل منها وتحديد 

 المشترك منها مع اآلخرين.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب استشارة  •

المسؤولين أو األشخاص األكثر خبرة قبل 
 اتخاذ إجراء معين.

المعرفة بطبيعة المشكالت ومسبباتها  •
 المرتبطة بالمهام الموكلة إليه

المعرفة بأهمية التواصل مع اآلخرين  •
 بفعالية لحل المشكالت

وإجراءات وتعليمات   المعرفة بسياسات •
اإلبالغ وتنسيب القرارات المعتمدة في 

 .  الُمنشأة
المعرفة بحدود مسؤولياته والتسلسل  •

 اإلداري وآلية اتخاذ القرار في الُمنشأة.

التنسيب بقرارات ذات .   التنسيب بالقرارات: 1ت
طبيعة معقدة لألشخاص المسؤولين، ضمن حدود 

صالحياته وباتباع التسلسل اإلداري في المنشأة التي 
 يعمل بها. 

  ُيقّدر الوقت الذي تحتاجه كل مهّمة. .1
يحّدد األولويات في إنجاز المهاّم المتعّلقة  .2

  بعمله ويرتبها من األكثر إلى األقل أهّمّية.
ُيمّيز الممارسات التي قد تتسّبب في  .3

 مشكالت تؤّدي إلى التأخر في إنجاز المهاّم.
ُيرّتب جداول العمل بناًء على األولويات؛  .4

 بهدف الّتحّقق من إنجازها.

المهارة في تحديد الوقت الالزم ألداء  •
 مهمة محددة.

المهارة في تحديد األولويات الخاص بعمله  •
 وترتيبها حسب األهمية إلنجاز العمل.

المهارة في تحديد وتعريف المشاكل بشكل  •
موضوعي وحسب نطاق عمله والمهام 

  المسندة إليه وحجم المنشأة.

المعرفة بالمهام واألعمال التي تقع ضمن  •
نطاق مسؤوليته و أهميتها وأولوياتها 
والوقت الذي تتطلبه كل منها وتحديد 

 المشترك منها مع اآلخرين.
المعرفة بأهداف العمل المحددة من قبل  •

المنشأة واألهداف اإلنتاجية المرتبطة 
 بمهامه و أهميتها وأولوياتها.

إدارة الوقت وتحديد األولويات .   إدارة الوقت: 1ت
بكفاءة في المهاّم  الموكولة إليه بهدف تحقيق 
األهداف اإلنتاجية، وتلبية متطلبات العمل وإنهاء 

 المهاّم في المواعيد المحددة. 

 الكفايات التشغيلية
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء
يقترح الحلول البديلة في حال حدوث تغّيرات  .5

 في بيئة العمل.
يستجيب للمتغّيرات التي قد تطرأ، إما على  .6

بيئة العمل أو على طبيعة المهاّم المسندة 
 إليه بفاعلّية.

يركز على إنجاز المهاّم في الوقت المحّدد،  .7
وذلك من خالل تجّنب مصادر التشويش 

 والتشتيت المختلفة. 

المهارة في االستعداد للتغيرات التي قد  •
تحصل في العمل عن طريق وضع خطط 

 بديلة إلتمام العمل. 

المعرفة بالمشكالت التي قد تسبب تأخر في  •
 إنجاز المهام.

المعرفة بالحلول البديلة في حال وجود  •
 متعلقة بالمهام المسندة إليه.   مشكالت

 

ُيقيم األوضاع والمهام الموكلة إليه والحاالت  .1
المعقدة واألهداف اإلنتاجية بهدف اقتراح 

 طرق للتحسين.
يحدد المشكلة وخصائصها وتأثيرها  .2

 ومسبباتها.
 يحلل المشكلة لمعرفة أسبابها الجذرية. .3
يحدد الحلول المناسبة للمشكالت المختلفة  .4

 ويعمل على تنفيذها. 

المهارة في تقييم األوضاع واألمور، كتقييم  •
المهام الموكلة إليه، و تقييم الحاالت 

المعقدة و األهداف اإلنتاجية المتعلقة 
 بعمله، وتقييم درجة جدية المشاكل وآثاره.

المهارة في تحديد وتعريف المشاكل بشكل  •
موضوعي وحسب نطاق عمله والمهام 

  المسندة إليه وحجم الُمنشأة .
المهارة في تحليل المشكالت بهدف  •

 معرفة أسبابها الجذرية.
المهارة في تحديد الطرق والقنوات  •

واألساليب والموارد المتاحة التي تساعد في 
 حل المشكلة. 

المعرفة بطبيعة المشكالت ومسبباتها  •
 المرتبطة بالمهام الموكلة إليه.

المعرفة بكيفية تحليل المشكالت من حيث  •
أسبابها وآثارها والحلول المحتملة ودرجة 

 جديتها.
المعرفة بالطرق والقنوات واألساليب  •

والموارد المتاحة إليجاد الحلول المناسبة 
 للمشاكل المرتبطة بالمهام الموكلة إليه.

المعرفة بحدود مسؤولياته والتسلسل  •
اإلداري وآلية اتخاذ القرار في الُمنشأة  فيما 

 يتعلق بحل المشاكل.
المعرفة بالتحديات واآلثار المترتبة على كل  •

نوع من المشاكل أو األخطاء والتي تؤثر على 
 سير العمل. 

حل المشكالالت الالمالرتالبالطالة .   حل المشكالت: 82ت
بتنفيذ المهاّم من خالل تحليل الموقف وتقييم درجة 
المشكلة، ومعرفة المسبب، والتفكير في الالحاللالول 
المناسبة ضمن نطاق مسؤوليته، واتبالاع اإلرشالادات 
واإلجراءات المحددة في حلهالا، بالاسالتالخالدام األدوات 

 والتقنيات المناسبة. 

 الكفايات التشغيلية
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

يتواصل بشكل فاعل ويتفاعل مع العاملين  .1
في المنشأة سواء في نفس القسم أو 
 األقسام األخرى بإيجابية ومهنية عالية

 يقدر الوقت الذي تحتاجه كل مهمة .2
يحدد األولويات في إنجاز المهام المتعلقة  .3

 بعمله ويرتبها من األكثر إلى األقل أهمية.
يرتب جداول العمل بناًء على األولويات  .4

 بهدف التحقق من إنجازها. 

 مهارات التواصل الفاعل. •
المهارة في تحديد وتقدير الوقت مثل تقدير  •

الوقت الالزم ألداء مهمة معينة أو انجاز جزء 
 من العمل.

المهارة في وضع ومراجعة جداول وترتيب  •
 مهام العمل حسب األولويات.

المهارة في تنسيق المهام المشتركة مع  •
 اآلخرين وفًقا ألولويات العمل. 

 المعرفة باحتياجات اآلخرين ومتطّلباتهم. •
المعرفة بالمهاّم واألعمال التي تقع ضمن  •

نطاق مسؤوليته وأهمّيتها، وأولوّياتها، 
والوقت الذي تتطّلبه كل منها، وتحديد 

 المشترك منها مع اآلخرين.
 المعرفة بأولويات العمل الخاصة به. •
 المعرفة بأولويات عمل اآلخرين. •
 المعرفة بطرق مساعدة اآلخرين. •
المعرفة بكيفية تنسيق المهام المشتركة  •

 مع اآلخرين في لمنشأة
المعرفة بأنواع المشكالت التي قد تسبب  •

 تأخًرا في إنجاز المهاّم.

التعاون مع اآلخرين . التعاون مع اآلخرين: 88ت
بفعالية من أجل مصلحة العمل وذلك من خالل 

تنسيق العمل بين الموظفين في نفس القسم 
والموظفين في األقسام األخرى وتعديل إجراءات 

العمل بما يتناسب مع التغييرات المستمرة حسب 
 صالحيته وحسب طبيعة العمل. 

 الكفايات التشغيلية
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 الكفايات التشغيلية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

يقرأ ويفهم الوثائق المكتوبة المتعّلقة  .1
بمجال عمله باإلضافة إلى الوثائق العامة 
المتعّلقة بالقوانين واألنظمة والّتعليمات 

  المّتبعة في الُمنشأة
  يّتبع إجراءات العمل القياسّية في التوثيق. .2
يوثق إجراءات العمل والالباليالانالات الضالروريالة  .3

  ليقوم المسؤولون بمراجعة العملّيات.
يعرض المعلومات بطريقة واضحة ودقيالقالة،  .4

بحيث يتمكن من إيصال الصورة الكاملة دون 
 لبس.

يستخدم طريقة الّتوثيق المالنالاسالبالة حسالب  .5
 العمل المسند إليه ونطاق مسؤولّيته.

يستخدم المصطلحات الّتقنّية في التالوثاليالق؛  .6
من أجل وصف إجراءات العمل أو المشالكالالت 

 المختلفة التي يرغب باإلبالغ عنها. 

المهارة في قراءة وفهم الجمل والفقرات  •
المكتوبة في الوثائق المتعّلقة بالعمل مع 

 استيعاب اآلثار المترتبة عليها.
ا، وهذا يتضّمن  • المهارة في الّتواصل كتابيًّ

ا وبشكل واضحة وموجز  إيصال األفكار كتابيًّ
 بما يتناسب مع احتياجات العمل.

المهارة في تنسيق الوثائق أو التقارير بحيث  •
ب إساءة فهمها.  تكون واضحة ويتم تجنُّ

المهارة في استخدام طرق التوثيق  •
المختلفة، حسب العمل المسند إليه سواء 

كانت تقارير أو عروض تقديمّية أو نماذج يتم 
 تعبئتها.

المهارة في استخدام المصطلحات الّتقنّية  •
المتعّلقة بالعمل المسند إليه؛ من أجل 

توثيق إجراءات العمل المهّمة واالحتفاظ 
 بها.

توثيق إجراءات العمل والبيانات .   التوثيق: 82ت
التشغيلية واالحتفاظ بها، و كتابة المذكرات 

والمخاطبات اإللكترونية أو التقارير أو تعبئة النماذج 
حسب المهام الموكلة إليه على سبيل المثال ال 

 الحصر. 

المعرفة بحدود مسؤولّياته فيما يتعّلق  •
 بطريقة توثيق إجراءات العمل.

المعرفة بطرق التوثيق المعتمدة في  •
 الُمنشأة  وبما يتناسب مع مسؤوليته.

المعرفة بإجراءات العمل والبيانات  •
التشغيلّية التي ينبغي توثيقها واالحتفاظ 

 بها.
المعرفة بالمصطلحات الّتقنّية المستخدمة  •

 في مجال عمله.
المعرفة بكيفّية عرض المعلومات في  •

 التقارير، بطريقة واضحة ومفهومة.
المعرفة بأهّمّية سّرّية الوثائق الخاّصة  •

 بالعمل. 
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 الكفايات الفنية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

يقرأ مخططات ومنحنيات أداء أجزاء  .1
ومكونات اآلالت الميكانيكية والكهربائية؛ 

 الستخدامها في عمليات الصيانة.
يقوم بتحديد األعطال واألخطاء، أو عيوب  .2

اآللة  بالشكل الصحيح عند قراءة مخططات 
 ومنحنيات أداء أجزاء اآللة.

يقوم بتحديد األعطال واألخطاء أو عيوب اآللة  .3
بالشكل الصحيح، من خالل قراءة أو تحليل 

نتائج االختبارات التي يتم استالمها من 
 األقسام المعنية. 

المهارة في قراءة مخططات ومنحنيات أداء  •
أجزاء ومكونات اآلالت الميكانيكية، 

والكهربائية المختلفة كالمضخات على 
سبيل المثال؛ الستخدامها في عمليات 

 الصيانة أو تبديل القطع. 
المهارة في تحليل نتائج االختبارات التي يتم  •

 استالمها من األقسام المعنية.
المهارة في تحديد األخطاء في اآللة بناًء  •

 على تحليل نتائج االختبارات. 

.   قراءة  البيانات  والمخططات الفنية 8ف
قراءة  البيانات  والمخططات واستيعابها: 

واستيعابها كمنحنيات أداء المضخات المختلفة، 
ودراسة  بيانات نتائج االختبارات التي يتم استالمها 
من األقسام المعنية بالتحقق والتقييم، وتحليلها 
الستخدامها في عمليات الصيانة وتحديد األخطاء 

في اآللة أو تبديل القطع، وذلك بالقدر المطلوب 
حسب نطاق عمله ومسؤولياته، وبعد الرجوع إلى 

 المسؤولين بهذا الخصوص. 

المعرفة أو اإللمام بجميع اآلالت والمعدات  •
المستخدمة وخصائصها التشغيلية، 

ومتطلباتها الميكانيكية والكهربائية، 
وأجزائها المختلفة وقدراتها   اإلنتاجية 

بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 
 ومسؤولياته: كالمضخات على سبيل المثال.

اإللمام بأنواع مخططات ومنحنيات األداء  •
ألجزاء ومكونات اآلالت الميكانيكية 

والكهربائية المختلفة وبكيفية قراءتها، 
كالمضخات  على سبيل المثال، وذلك بالقدر 

 المطلوب حسب نطاق عمله ومسؤولياته.
المعرفة بأنواع االختبارات المختلفة ذات  •

العالقة بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 
 ومسؤولياته.

المعرفة بكيفية تحليل نتائج االختبارات التي  •
يتم استالمها من األقسام المعنية 

وبدالالتها وتباعاتها، بالقدر المطلوب حسب 
 نطاق عمله ومسؤولياته.

المعرفة بطبيعة وأنواع األخطاء التي يمكن  •
تحديدها بناًء على نتائج االختبارات، وبكيفية 

 تحديدها بناء على نتائج االختبارات.
المعرفة بدالالت وتبعات األخطاء التي يمكن  •

 تحديدها بناًء على نتائج االختبارات. 
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 الكفايات الفنية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

ُينصت لما يقوله اآلخرون ويخصص الوقت  .1
لفهم ما يطرحونه بهدف تقديم االقتراحات 

 أو طرح استفسارات معينة تجاه أمر معين.
يجري حوارات بشكل فعال مع األقسام  .2

المعنية فيما يتعلق باألمور الفنية 
 المختلفة.

يحترم آراء االخرين والنقاط التي تطرحونها  .3
 اثناء نقاشات العمل 

يقترح تطوير أو تحسين عمليات الصيانة  .4
التصحيحية والوقائية بناًء على تحليله 

 لألوضاع المتعلقة بعمله.
يستخدم المنطق في نقاشاته لتحديد نقاط  .5

 القوة والضعف.
يقوم باإلبالغ األشخاص أو األقسام المعنية  .6

 عند اكتشاف عطل في اآللة.
يتخذ اإلجراء المناسب سواء أكان صيانة أو  .7

 تبدياًل بعد الرجوع للمسؤول المباشر.
يوظف خبرته ومعلوماته في إثراء النقاش  .8

 مع المختصين واألقسام األخرى.
 يقترح الحلول البديلة للمشكالت عند الحاجة .9

 يقترح طرًقا لتطوير سير العمليات.  .10

المهارة في اإلنصات وإيالء االهتمام الكامل  •
لما يقوله اآلخرون، وتخصيص الوقت لفهم 

النقاط التي يتم طرحها، وطرح األسئلة 
 الصحيحة في الوقت المناسب.

المهارة في التحّدث مع اآلخرين سواء أكانوا  •
األشخاص المتخّصصين من األقسام األخرى أو 
المسؤولين فيما يتعّلق بموضوع أو مشكلة 

فّنية معّينة في العمل، بهدف نقل 
المعلومات المتعّلقة بنطاق عمله وكيفّية 

تحسينها وتطويرها؛ لتتناسب مع المعطيات 
 أو األوضاع الّراهنة.

المهارة في استخدام المنطق في تحديد  •
نقاط القوة والضعف في إجراءات العمل، أو 

الحلول واالستنتاجات في نطاق العمل 
المنوط به بهدف تحديد اإلجراءات 

 التحسينية.
المهارة في تقييم األوضاع واألمور كتقييم  •

وضع آلة معينة وكيفية تحسينها، بما 
يتناسب المتغيرات في بيئة العمل أو 

االحتياجات اإلنتاجية وتقييم الحاالت المعقدة، 
وتقييم درجة جدية المشاكل وآثارها 

مثل:الحاجة إلى إيقاف  خط اإلنتاج بسبب 
وجود عطل معين قد يسبب مشكالت على 

 المدى البعيد.
المهارة في توظيف الخبرة والمعلومات  •

 في النقاش.
المهارة في اقتراح الحلول البديلة وطرق  •

 تطوير العمل. 

إجراء .   إجراء الحوارات والمناقشات الفنية: 2ف
الحوارات والمناقشات مع المسؤولين، والمهندسين، 
وموظفي األقسام، والدوائر   األخرى  في ما  يتعلق 

باألمور الفنية المختلفة: كالحاجة إلى إيقاف خط  
اإلنتاج، وإجراء التصليحات، وتبديل القطع واألجزاء 

البالية وتطوير وتحسين عمليات الصيانة التصحيحية 
 والوقائية على سبيل المثال ال الحصر.

 

المعرفة بأهمية بناء عالقات فّعالة مع  •
 اآلخرين.

المعرفة بإجراءات اإلبالغ عن المؤشرات  •
والقياسات والبيانات التي تدل على وجود 

 أعطال.
المعرفة بحدود مسؤولياته، والتسلسل  •

 اإلداري، وآلية اتخاذ القرار في المنشأة.
المعرفة بكيفية توظيف المعارف والخبرات  •

في النقاش مع األقسام األخرى وذوي 
 االختصاص.

المعرفة بالحاالت التي تستدعي اقتراح حلول  •
 بديلة.

المعرفة بأهمية اإلنصات الفعال إلى الطرف  •
 اآلخر أثناء النقاش.

المعرفة بأنواع األساليب المستخدمة في  •
 النقاش وتأثيرها على مجرى النقاش.

المعارف الفنية المدرجة ضمن جدول  •
الكفايات الفنية والمتعلقة بالحاجة إلى 

إيقاف خط  اإلنتاج، وإجراء التصليحات، وتبديل 
القطع واألجزاء البالية، وتطوير وتحسين 

عمليات الصيانة التصحيحية والوقائية على 
 سبيل المثال ال الحصر. 
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يقرأ مؤشرات اآلالت المختلفة، ويقوم  .1
بتسجيل قراءاتها وبياناتها التشغيلية 

بالشكل المناسب ويحتفظ بها  الستخدامها 
 في عمله.

يتعرف على القراءات السليمة وانحرافات  .2
 مؤشرات اآلالت وداللتها.

يستخدم أدوات القياس بشكل فعال ويحافظ  .3
 عليها من التلف و/أو الفقدان.

 يقدر قدرة اآللة اإلنتاجية بشكل دقيق. .4
يسجل عدد الساعات التشغيلية  لآللة بعد  .5

 احتسابها بشكل دوري ودقيق.

اآللة المختلفة،  المهارة في قراءة مؤشرات •
وتسجيل قراءاتها وبياناتها التشغيلية 

كأجهزة الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 
 والتدفق.

المهارة في تمييز القراءات والبيانات  •
التشغيلية والمؤشرات التي تدل على وجود 

مشكلة في اآللة مثل: الضغط ودرجة الحرارة 
 والمستوى والتدفق.

 المهارة في تقييم قدرات اآلالت اإلنتاجية. •
المهارة في استخدام أدوات القياس  •

المختلفة مثل: المساطر والكاليبر ومقاييس 
 الضغط والحرارة والميكروميتر وغيرها.

المهارة في مراقبة عدد الساعات  •
التشغيلية لآللة واحتسابها وتسجيل بياناتها 

 بالشكل المطلوب.
المهارة في تحديد مدى دقة عمليات اآللة،  •

من خالل االستعانة بتقارير األقسام المختصة 
 بالتحقق والتقييم.

  

تحديد كفاءة .   تحديد كفاءة اآلالت والتحقق: 3ف
 اآلالت والتحقق منها من خالل:

مراقبة بياناتها وقراءاتها التشغيلية   •
ومؤشراتها، كمؤشرات أجهزة الضغط 

 ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.
 مراقبة سير عمل اآللة وقدرتها االنتاجية  •
 مراقبة عدد ساعاتها التشغيلية  •
مراقبة التشغيل الميكانيكي والكهربائي  •

لآلالت وأداء المكونات الميكانيكية 
والكهربائية مثل أجهزة نقل القدرة 

ومجففات وفالتر الهواء والمضخات بأنواعها 
 على سبيل المثال ال الحصر.

استخدام أجهزة وأدوات القياس في فحص  •
 المنتجات والتحقق من أداء اآللة

المعرفة بجميع مكونات وأجزاء اآلالت  •
الميكانيكية والكهربائية المختلفة في 
المنشأة واستخداماتها مثل أجهزة نقل 

القدرة ومجففات وفالتر الهواء والمضخات 
 (Boiler)بأنواعها والصمامات والغالية 

والمبادالت الحرارية بأنواعها والبرادات 
(Chillers)   والرافعة الهيدروليكية ووحدات

الفلترة والمجففات والخالطات وعدادات 
التدفق وآالت ومعدات تقليل الحجم 

ومحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
 وغيرها.

المعرفة بقراءات وبيانات اآللة التشغيلية  •
ومؤشراتها المختلفة كأجهزة الضغط 

ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق، 
 وبكيفية قراءتها وتسجيلها.

المعرفة بكيفية تمييز القراءات والبيانات  •
والمؤشرات التي تدل على وجود مشكلة 

في اآللة مثل الضغط ودرجة الحرارة 
 والمستوى والتدفق.

المعرفة بأنواع أدوات القياس المختلفة  •
وبكيفية استخدامها في تحديد  كفاءة أداء 

مكونات اآللة الميكانيكية والكهربائية 
والتحقق منها، مثل: المساطر والكاليبر 

ومقاييس الضغط والحرارة والميكروميتر 
 وغيرها.
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يتحقق من كفاءة أداء مكونات اآللة  .6
المختلفة بشكل دوري  ودقيق مراعًيا 

 معايير األداء والقدرات اإلنتاجية لآللة، مثل: 
 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)  والمبادالت الحرارية بأنواعها
   .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 
 .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة

المهارة في تحديد كفاءة أداء مكونات اآللة  •
المختلفة والتحقق منها وذلك من خالل 
مراقبة مؤشراتها وسير عملها وقدرتها 
 اإلنتاجية وعدد ساعتها التشغيلية، مثل: 

 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
   المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)  والمبادالت الحرارية بأنواعها
   .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 
 .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.

اإللمام بكيفية تقييم قدرات اآلالت اإلنتاجية  • 
بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 

 ومسؤولياته.
المعرفة بعدد الساعات التشغيلية المعيارية  •

لآلالت المختلفة، و بكيفية  تسجيل 
واحتسابها بالقدر المطلوب حسب نطاق 

 عمله ومسؤولياته.
المعرفة بدالالت الساعات التشغيلية الفعلية  •

 في تحديد المشاكل في اآلالت.
المعرفة بكيفية تحديد مدى دقة عمليات  •

اآللة، من خالل االستعانة بتقارير األقسام 
 المختصة بالتحقق والتقييم. 
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يشارك في تحديد إجراءات الصيانة التنبؤية  .1
والوقائية بشكل فعال مع اآلخذ بعين 

 االعتبار: 
مخططات ومنحنيات أداء أجزاء اآلالت مثل  •

 المضخات المختلفة وغيرها 
 أعطال اآللة التي تؤثر على جودة المنتج. •
نتائج االختبارات التي يتم استالمها من  •

 األقسام المعنية.
 معلومات االنتاج والبيانات التشغيلية. •
المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في  •

اآللة مثل الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 
 والتدفق.

 قراءات الساعات التشغيلية الفعلية. •
كفاءة أداء المكونات الميكانيكية  •

 والكهربائية.
 معايير األداء والقدرات اإلنتاجية لآللة. •
احتياجات الضبط الميكانيكي والكهربائي  •

 لآللة
الفحوصات الدورية  لآللة وبشكل دقيق  •

مراعًيا معايير الفحص الموضوعة من قبل 
 المنشأة.

يحدد مواعيد الصيانة الوقائية بشكل ال  .2
يسبب انقطاًعا أو تعطياًلفي سير العملية  

 اإلنتاجية.
 

المهارة في تمييز أنواع مكونات وأجزاء اآللة  •
التي تحتاج إلى صيانة روتينية مثل: الحاويات 

 .(Lining)وخزانات أو صناديق الغاز والبطانات 
المهارة في تحديد مشكالت مكونات اآللة  •

وأجزائها التي تحتاج إلى صيانة روتينية مثل:  
الحاويات وخزانات أو صناديق الغاز والبطانات 

(Lining)  مثل: التشقق أو الهريان أو الصدأ أو
التآكل وغيرها،  والحاالت  التي تستدعي 

 التغيير.
المهارة في تحديد إجراءات الصيانة  •

المناسبة: كاستبدال أو إصالح أو إتالف القطع 
 واألجزاء البالية على سبيل المثال.

المهارة في قراءة مخططات ومنحنيات أداء  •
أجزاء ومكونات اآلالت الميكانيكية 

والكهربائية المختلفة كالمضخات على 
سبيل المثال؛ الستخدامها في عمليات 

 الصيانة أو تبديل القطع. 
المهارة في تجميع وتسجيل معلومات  •

اإلنتاج وبيانات التشغيل، وبكيفية قراءاتها 
وتحليلها، بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 

 ومسؤولياته.
المهارة في تحليل معلومات اإلنتاج وبيانات  •

 التشغيل وتحديد دالالتها.
المهارة في تحليل بيانات نتائج االختبارات  •

 التي يتم استالمها من األقسام المعنية.

.   المشاركة في تحديد إجراءات الصيانة 4ف
المشاركة في التنبؤية والوقائية الالزمة لآلالت: 

تحديد إجراءات الصيانة التنبؤية والوقائية الالزمة 
لآلالت وتحديد الوقت المناسب لها؛ لوضع خطط 

وجداول الصيانة وإجراء الفحوصات الدورية، وذلك 
باستخدام المعلومات المتعلقة بكفاءة اآلالت 

وجودة اإلنتاج، وذلك بالقدر المطلوب حسب نطاق 
عمله وضمن حدود صالحياته، وبعد الرجوع إلى 

 المسؤولين بهذا الخصوص.
 
 

المعرفة بأنواع مكونات وأجزاء اآللة التي  •
تحتاج إلى صيانة روتينية، ومواصفاتها، مثل 
الحاويات وخزانات أو صناديق الغاز والبطانات 

(Lining). 
المعرفة بأنواع  المشكالت  والمؤشرات التي  •

تدل على ضرورة إصالح أو استبدال مكونات 
وأجزاء اآللة التي تحتاج إلى صيانة روتينية  

مثل: الحاويات وخزانات أو صناديق الغاز 
مثل التشقق أو   الهريان  (Lining)والبطانات 

والحاالت التي … أو الصدأ أو التآكل وغيرها
 تستدعي التغيير.

اإللمام بأنواع مخططات ومنحنيات أداء أجزاء  •
ومكونات اآلالت الميكانيكية والكهربائية 

المختلفة وبكيفية قراءاتها، كالمضخات 
 على سبيل المثال.

المعرفة بمعلومات اإلنتاج وبيانات التشغيل  •
التي يتم تسجيلها، و وبكيفية قراءتها 

وتحليلها، بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 
 ومسؤولياته.

المعرفة بأنواع االختبارات المختلفة ذات  •
العالقة وبكيفية تحليلها، بالقدر المطلوب 

 حسب نطاق عمله ومسؤولياته.
المعرفة بكيفية تحديد األخطاء بناًء على  •

نتائج االختبارات، وبدالالت وتبعات األخطاء 
التي يمكن تحديدها بناًء على نتائج 

 االختبارات.
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المهارة في تحديد األخطاء في اآللة بناًء  • 
 على تحليل نتائج االختبارات.

المهارة في قراءة وتمييز المؤشرات التي  •
تدل على وجود مشكلة في اآللة مثل 

 الضغط ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.
المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •

التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 
باالستعانة بدالالت المؤشرات التي تدل على 

وجود مشكلة في اآللة مثل الضغط ودرجة 
 الحرارة والمستوى والتدفق.

المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •
التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 

باالستعانة بدالالت الساعات التشغيلية 
 الفعلية لآللة.

المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الكهربائي لآللة.

المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الميكانيكي لآللة.

المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •
التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 

باالستعانة بدالالت نتائج الفحوصات الدورية 
المختلفة بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 

 ومسؤولياته.
المهارة في تحديد كفاءة أداءالمكونات  •

الميكانيكية والكهربائية األخرى في اآلالت 
المختلفة  والتحقق من كفاءتها  حسب 

 طبيعة المنشأة. 

المعرفة بأنواع المؤشرات التي تدل على  • 
وجود مشكلة في اآللة وبكيفية تمييزها، 

مثل: الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 
 والتدفق.

المعرفة بعدد الساعات التشغيلية المعيارية  •
لآلالت المختلفة، وبدالالت هذه الساعات في 

تحديد المشكالت في اآلالت واحتياجات 
 الصيانة الوقائية.

المعرفة بأنواع ضوابط وطرق ضبط  •
 المكونات الكهربائية والميكانيكية لآللة.

المعرفة بكيفية تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الكهربائي أو الميكانيكي لآللة.

المعرفة بكيفية تحديد والتحقق من كفاءة  •
أداء المكونات الميكانيكية والكهربائية 

باستخدام أجهزة وأدوات القياس ومن خالل 
مراقبة مؤشراتها وسير عملها وقدرتها 

 االنتاجية وعدد ساعتها التشغيل.
المعرفة بأنواع الفحوصات الدورية المختلفة  •

لآلالت وبدالالتها، بالقدر المطلوب حسب 
 نطاق عمله ومسؤولياته.

المعرفة بجداول ومواعيد األوقات االنتاجية  •
 لآلالت المختلفة.

المعرفة بكيفية تحديد مواعيد الصيانة،  •
بشكل ال يسبب انقطاًعا أو تعطياًل في سير 

 العملية  اإلنتاجية. 
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يستخدم األدوات المناسبة لصيانة األعطال  .1
في اآلالت ويحافظ  عليهامن التلف 

 والفقدان.
يقوم بإجراءات الصيانة الوقائية في الموعد  .2

 المحدد لها.
يحدد المشكالت واألعطال التي قد تحدث  .3

في اآلالت المختلفة باالستعانة بدالالت 
المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في 
اآللة مثل الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 

 والتدفق.
ُيجري الصيانة الوقائية لحل المشكالت  .4

واألعطال التي تم تحديدها باالستعانة 
بدالالت المؤشرات مثل الضغط ودرجة 

 الحرارة والمستوى والتدفق.
يحدد  المشكالت  واألعطال  في  اآللة بناء  .5

 على قراءات الساعات التشغيلية الفعلية.
يجري الصيانة الوقائية لحل المشكالت   .6

واألعطال  في  اآللة بناء على قراءات 
 الساعات التشغيلية الفعلية.

يتعرف على األعطال أو المشكالت التي  .7
 تحتاج الى ضبط كهربائي ويقوم بضبطها.

 

المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
 المناسبة في عملية الصيانة.

المهارة في تطبيق اإلجراءات المذكورة في  •
 جداول الصيانة الوقائية.

المهارة في قراءة وتمييز المؤشرات التي  •
تدل على وجود مشكلة في اآللة مثل 

 الضغط ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.
المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •

التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 
باالستعانة بدالالت المؤشرات التي تدل على 

وجود مشكلة في اآللة مثل الضغط ودرجة 
 الحرارة والمستوى والتدفق.

المهارة في إجراء الصيانة الوقائية لحل  •
المشكالت واألعطال التي تم تحديدها 

باالستعانة بدالالت المؤشرات مثل الضغط 
 ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.

المهارة في تسجيل واحتساب عدد ساعات  •
التشغيل الفعلية لآللة بالقدر المطلوب 

 حسب نطاق عمله ومسؤولياته.
المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •

التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 
باالستعانة بدالالت الساعات التشغيلية 

 الفعلية لآللة.
المهارة في إجراء الصيانة الوقائية لحل  •

المشكالت واألعطال التي تم تحديدها 
باالستعانة بدالالت الساعات التشغيلية 

 الفعلية لآللة.

.   الكفاءة في أعمال الصيانة الوقائية 5ف
الكفاءة في أعمال الصيانة الوقائية الروتينية: 

الروتينية مثل ضبط المكونات الكهربائية 
والميكانيكية لآللة، بعد فحص كفاءتها، واستبدال أو 

تفريغ أو تجديد الحاويات في اآلالت، وإصالح األنواع 
لتجنب حدوث األعطال،  (Lining)المختلفة للبطانات 

من خالل تطبيق اإلجراءات المذكورة في جداول 
 الصيانة الوقائية المعدة من قبل المسؤولين.

المعرفة بجميع األدوات والمعدات المناسبة  •
 لعمليات الصيانة وبكيفية استخدامها.

المعرفة واإللمام بطبيعة  المشكالت  •
واألعطال التي قد تحدث في اآلالت 

 المختلفة.
المعرفة بأنواع المؤشرات التي تدل على  •

وجود مشكلة في اآللة وبكيفية قراءتها 
مثل: الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 

 والتدفق.
المعرفة بكيفية تمييز دالالت وتبعات  •

المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في 
اآللة مثل الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 

 والتدفق.
المعرفة بعدد الساعات التشغيلية المعيارية  •

لآلالت المختلفة، وبكيفية تسجياها 
واحتسابها،  بالقدر المطلوب حسب نطاق 

 عمله ومسؤولياته.
المعرفة بدالالت الساعات التشغيلية الفعلية  •

في تحديد المشكالت في اآلالت واحتياجات 
 الصيانة الوقائية.

المعرفة بأنواع ضوابط وطرق ضبط  •
 المكونات الكهربائية والميكانيكية لآللة.

المعرفة بكيفية تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الكهربائي أو الميكانيكي لآللة.
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يتعرف على األعطال أو المشكالت التي  .8
 تحتاج الى ضبط ميكانيكي ويقوم بضبطها .

يقوم بضبط المكونات الكهربائية  .9
والميكانيكية  لآللة بعد  اإلنتهاء من 

 فحصها أو صيانتها.
يلتزم بأداء الفحوصات الدورية  لآللة مراعًيا  .10

 معايير الفحص الموضوعة من قبل المنشأة.
يحدد المشكالت  واألعطال  في  اآللة بناء  .11

على دالالت نتائج الفحوصات الدورية 
المختلفة بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 

 ومسؤولياته.
ُيجري الصيانة الوقائية لحل المشكالت   .12

واألعطال  في  اآللة بناء على نتائج 
الفحوصات الدورية المختلفة بالقدر 

 المطلوب حسب نطاق عمله ومسؤولياته.
يتعرف على أنواع المكونات وأجزاء  اآللة  .13

التي تحتاج الى صيانة روتينية ويقوم 
 بصيانتها بشكل دوري.

ُيحدد كفاءة أداء المكونات الميكانيكية  .14
 والكهربائية األخرى.

يتعرف على المؤشرات التي تدل على الحاجة  .15
 الستبدال مكونات اآللة وأجزائها.

يحدد األعطال أو  المشكالت  التي تصيب  .16
 مكونات اآللة وأجزائها.

يقوم بأعمال الصيانة من إصالح أو استبدال  .17
 في الوقت المناسب. 

المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الكهربائي لآللة.

المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الميكانيكي لآللة.

المهارة في ضبط المكونات الكهربائية  •
 والميكانيكية لآللة بعد فحص كفاءتها.

 المهارة في إجراء الفحوصات الدورية لآللة. •
المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •

التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 
باالستعانة بدالالت نتائج الفحوصات الدورية 

المختلفة بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 
 ومسؤولياته.

المهارة في إجراء الصيانة الوقائية لحل  •
المشكالت واألعطال التي تم تحديدها 

باالستعانة بدالالت نتائج الفحوصات الدورية 
المختلفة بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 

 ومسؤولياته.
المهارة في تمييز أنواع مكونات وأجزاء اآللة  •

التي تحتاج إلى صيانة روتينية مثل: الحاويات 
 .(Lining)وخزانات أو صناديق الغاز والبطانات 

المهارة في تحديد كفاءة أداءالمكونات  •
الميكانيكية والكهربائية األخرى في اآلالت 

المختلفة  والتحقق من كفاءتها  حسب 
 طبيعة المنشأة.

المهارة في تفسير المؤشرات التي تدل  •
على ضرورة إصالح أو استبدال مكونات 

وأجزاء اآللة التي تحتاج إلى صيانة روتينية 
مثل الحاويات وخزانات أو صناديق الغاز 

 .(Lining)والبطانات 
 

المعرفة بكيفية ضبط المكونات الكهربائية  • 
 والميكانيكية لآللة.

المعرفة بأنواع الفحوصات الدورية المختلفة  •
لآلالت وبكيفية إجرائها، وبدالالتها وتبعات 

نتائجها، بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 
 ومسؤولياته.

المعرفة بكيفية تحديد والتحقق من كفاءة  •
أداء المكونات الميكانيكية والكهربائية 

باستخدام أجهزة وأدوات القياس ومن خالل 
مراقبة مؤشراتها وسير عملها وقدرتها 

 اإلنتاجية وعدد ساعتها التشغيلية.
المعرفة بأنواع مكونات وأجزاء اآللة التي  •

تحتاج إلى صيانة روتينية، ومواصفاتها، مثل 
الحاويات وخزانات أو صناديق الغاز والبطانات 

(Lining). 
المعرفة بأنواع  المشكالت  والمؤشرات التي  •

تدل على ضرورة إصالح أو استبدال مكونات 
وأجزاء اآللة التي تحتاج إلى صيانة روتينية  

وبداللتها وتبعا،تها مثل: الحاويات وخزانات أو 
مثل  (Lining)صناديق الغاز والبطانات 

التشقق أو   الهريان أو الصدأ أو التآكل 
 والحاالت التي تستدعي التغيير.… وغيرها

المعرفة بكيفية حل  مشكالت وإصالح أو  •
استبدال مكونات وأجزاء اآللة التي تحتاج إلى 

صيانة روتينية مثل الحاويات وخزانات أو 
 .(Lining)صناديق الغاز والبطانات 
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المهارة في تحديد مشكالت مكونات اآللة  • 
وأجزائها التي تحتاج إلى صيانة روتينية مثل:  

الحاويات وخزانات أو صناديق الغاز والبطانات 
(Lining)  مثل: التشقق أو الهريان أو الصدأ أو

التآكل وغيرها،  والحاالت  التي تستدعي 
 التغيير.

المهارة في إجراء الصيانة الصيانة الوقائية  •
لآلالت المختلفة لحل مشكالت مكونات اآللة 

 وأجزائها التي تحتاج إلى صيانة روتينية
المهارة في تحديد مواعيد الصيانة بشكل ال  •

يسبب   انقطاًعا أو تعطياًل في سير العملية 
 اإلنتاجية . 

المعرفة بجداول ومواعيد األوقات اإلنتاجية  •
 لآلالت المختلفة.

المعرفة باإلجراءات الوقائية الالزمة في  •
اآلالت المختلفة، وبكيفية تطبيق اإلجراءات 

 الوقائية المحددة من قبل المسؤول. 

 

يقوم باستخدام األدوات والمعدات المناسبة  .1
لعملية المعايرة بشكل  فاعل وكفء 

 ويحافظ عليها من التلف و/أو الفقدان.
يقوم بتعديل عيارات  اآللة بطريقة تتفق مع  .2

معايير ومواصفات عمل   اآللة، وباألسلوب 
الصحيح الذي ال يؤثر على كفاءة اآللة  أو 

 إنتاجيتها.
يقوم بمعايرة عدادات التدفق باألسلوب  .3

الصحيح الذي ال يؤثر على كفاءة  اآللة أو 
 إنتاجيتها.

يقوم بمعايرة سرعات التغذية وسرعات  .4
وزوايا وأعماق الَقِطع والخلط والتعبئة 

وباألسلوب الصحيح الذي ال يؤثر على كفاءة  
 اآللة أو  إنتاجيتها..

 

المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
 المناسبة في عملية المعايرة.

المهارة في معايرة أو التعديل على عيارات  •
 اآللة في الوقت المناسب.

المهارة في معايرة عدادات التدفق أو  •
المعايرة بين البكرة والعمود والمحرك على 

 سبيل المثال ال الحصر في الوقت المناسب.
المهارة في معايرة سرعات التغذية  •

وسرعات وزوايا وأعماق القطع والخلط 
 والتعبئة في الوقت المناسب.

المهارة في قراءة وتحديد وتمييز  •
المؤشرات التي تدل على الحاجة  إلى  

معايرة  اآللة أو جزء منها: مثل الضغط 
ودرجة الحرارة و ومستوى التدفق أو تلف 

 في المنتج على خط  اإلنتاج.

معايرة اآلالت عند التشغيل  .   معايرة اآلالت:6ف
ألول مرة أو بعد تنفيذ عملية الصيانة أو عند 

الضرورة، مثل: معايرة عدادات التدفق، أو معايرة 
سرعات التغذية، وسرعات وزوايا وأعماق الَقِطع 

والخلط والتعبئة، على سبيل المثال ال الحصر. وذلك 
 ضمن حدود صالحياته وبالتنسيق مع مشغل اآللة. 

المعرفة بجميع األدوات والمعدات المناسبة  •
 لعمليات المعايرة، وبكيفية استخدامها. 

المعرفة بأنواع المعايرة التي تتطلبها اآللة،  •
ومكونات اآللة الميكانيكية والكهربائية 
التي تحتاج  إلى معايرة، كمعايرة عدادات 

التدفق أو المعايرة بين البكرة والعمود 
والمحرك على سبيل المثال ال الحصر. 

ومعايرة سرعات التغذية، وسرعات وزوايا 
 وأعماق القطع والخلط والتعبئة.

المعرفة بعيارات اآللة، كعيارات عدادات  •
التدفق أو العيارات بين البكرة والعمود 

 والمحرك على سبيل المثال ال الحصر.
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يقوم بتحديد وتمييز المؤشرات التي تدل  .5
على الحاجة  إلى  معايرة  اآللة أو جزء منها: 

مثل الضغط ودرجة الحرارة و ومستوى 
 التدفق أو تلف في المنتج على خط  اإلنتاج.

يقوم بتحديد الحاالت التي تتطلب معايرة أو  .6
إعادة معايرة اآللة أو جزء منها، مثل 
المعايرة عند التشغيل أو بعد القيام 

بعمليات الصيانة أو تغيير قطع أو أجزاء في 
 اآللة. 

المهارة في تحديد الحاالت التي تتطلب  •
معايرة أو إعادة معايرة اآللة أو جزء منها، 
مثل المعايرة عند التشغيل أو بعد القيام 

بعمليات الصيانة أو تغيير قطع أو أجزاء في 
 اآللة.

المعرفة بقراءات ومحددات المعايرة  • 
المختلفة مثل سرعات التغذية وسرعات 

وزوايا وأعماق القطع والخلط والتعبئة على 
 سبيل المثال ال الحصر.

المعرفة واإللمام بطبيعة  المشكالت  •
واألعطال التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 

في حال عدم معايرتها أو معايرة جزء منها 
 بالشكل الصحيح.

المعرفة بأنواع المؤشرات التي تدل على  •
الحاجة  إلى  معايرة  اآللة أو جزء منها 
وبكيفية قراءتها، مثل الضغط ودرجة 

الحرارة ومستوى التدفق أو تلف في المنتج 
 على خط  اإلنتاج.

المعرفة بكيفية تمييز دالالت وتبعات  •
المؤشرات التي تدل على الحاجة   إلى 
معايرة اآللة أو جزء منها مثل: الضغط 

ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق أو تلف 
 في المنتج على خط اإلنتاج.

المعرفة بعدد الساعات التشغيلية المعيارية  •
التي تدل على الحاجة  إلى معايرة اآللة أو 

جزء منها مثل: الضغط ودرجة الحرارة 
والمستوى والتدفق أو تلف في المنتج على 

 خط  اإلنتاج.
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المعرفة بالحاالت التي تتطلب معايرة أو  •  
إعادة معايرة اآللة أو جزء منها، مثل 
المعايرة عند التشغيل أو بعد القيام 

بعمليات الصيانة أو تغيير قطع أو أجزاء في 
 اآللة.

المعرفة بكيفية معايرة اآللة ومكونات اآللة  •
الميكانيكية والكهربائية التي تحتاج  إلى 

معايرة، كمعايرة عدادات التدفق أو المعايرة 
بين البكرة والعمود والمحرك على سبيل 
المثال ال الحصر ومعايرة سرعات التغذية 

وسرعات وزوايا وأعماق القطع والخلط 
 والتعبئة.

المعرفة بجداول ومواعيد األوقات   اإلنتاجية  •
 لآلالت المختلفة.

المعرفة بكيفية تحديد مواعيد المعايرة  •
بشكل ال يسبب انقطاع أو تعطيل في سير 

 العملية  اإلنتاجية.

 

يشارك في تحديد إجراءات الصيانة  .1
التصحيحية بشكل فعال مع اآلخذ بعين 

 االعتبار: 
مخططات ومنحنيات أداء أجزاء اآلالت مثل  •

 المضخات المختلفة وغيرها. 
 أعطال اآللة التي تؤثر على جودة المنتج. •
نتائج االختبارات التي يتم استالمها من  •

 األقسام المعنية.
 

المهارة في تحديد إجراءات الصيانة  •
المناسبة كاستبدال أو إصالح أو إتالف القطع، 

 واألجزاء البالية على سبيل المثال.
المهارة في تحديد مشكالت مكونات اآللة  •

وأجزائها التي تحتاج إلى صيانة مثل 
 المضخات بأنواعها.

المهارة في قراءة مخططات ومنحنيات أداء  •
أجزاء ومكونات اآلالت الميكانيكية، 

والكهربائية المختلفة كالمضخات على 
 سبيل المثال: المضخات المختلفة.

.  المشاركة في تحديد إجراءات الصيانة 7ف
المشاركة في تحديد التصحيحية الالزمة لآلالت: 

إجراءات الصيانة التصحيحية الالزمة لآلالت وتحديد 
الوقت المناسب لها باستخدام المعلومات المتعلقة 

بكفاءة اآلالت وجودة اإلنتاج، وذلك بالقدر المطلوب 
حسب نطاق عمله وضمن حدود صالحياته، وبعد 

 الرجوع إلى المسؤولين بهذا الخصوص.

المعرفة بأنواع مكونات وأجزاء اآللة التي  •
تحتاج إلى صيانة، ومواصفاتها، مثل 

 المضخات بأنواعها.
المعرفة بأنواع  المشكالت  والمؤشرات التي  •

تدل على ضرورة إصالح أو استبدال مكونات 
وأجزاء اآللة التالفة أو التي تحتاج إلى صيانة 

 مثل المضخات بأنواعها.
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المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في  •
اآللة مثل الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 

 والتدفق.
 قراءات الساعات التشغيلية الفعلية. •
كفاءة أداء المكونات الميكانيكية  •

 والكهربائية.
 معايير األداء والقدرات اإلنتاجية لآللة. •
احتياجات الضبط الميكانيكي والكهربائي  •

 لآللة.
يحدد مواعيد الصيانة الوقائية بشكل ال  .2

يسبب انقطاًعا أو تعطياًلفي سير العملية  
 اإلنتاجية.

المهارة في تحليل المعلومات المتعلقة  •
 بجودة اإلنتاج.

المهارة في تحليل بيانات نتائج االختبارات  •
 التي يتم استالمها من األقسام المعنية.

المهارة في تحديد األخطاء في اآللة بناًء  •
 على تحليل نتائج االختبارات.

المهارة في قراءة وتمييز المؤشرات التي  •
تدل على وجود مشكلة في اآللة مثل 

 الضغط ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.
المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •

التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 
باالستعانة بدالالت المؤشرات التي تدل على 

وجود مشكلة في اآللة مثل الضغط ودرجة 
 الحرارة والمستوى والتدفق.

المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •
التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 

باالستعانة بدالالت الساعات التشغيلية 
 الفعلية لآللة.

المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الكهربائي لآللة.

المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الميكانيكي لآللة.

المهارة في تحديد كفاءة أداء المكونات  •
الميكانيكية والكهربائية األخرى في اآلالت 

المختلفة والتحقق من كفاءتها  حسب 
 طبيعة المنشأة. 

اإللمام بأنواع مخططات ومنحنيات أداء أجزاء  • 
ومكونات اآلالت الميكانيكية والكهربائية 

المختلفة كالمضخات، والمعرفة بكيفية 
قراءتها، وذلك بالقدر المطلوب حسب نطاق 

 عمله ومسؤولياته.
المعرفة بأنواع البيانات واالختبارات المختلفة  •

ذات العالقة بالقدر المطلوب حسب نطاق 
 عمله ومسؤولياته.

المعرفة بكيفية تحليل بيانات نتائج  •
االختبارات التي يتم استالمها من األقسام 

المعنية، و بدالالتها وتبعات نتائجها ،بالقدر 
 المطلوب حسب نطاق عمله ومسؤولياته.

المعرفة بطبيعة وأنواع األخطاء التي يمكن  •
تحديدها بناًء على نتائج االختبارات، و بكيفية 

 تحديدها.
المعرفة بأنواع المؤشرات التي تدل على  •

وجود مشكلة أو أجزاء تالفة في اآللة مثل: 
 الضغط ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.

المعرفة بكيفية تمييز دالالت وتبعات  •
المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في 
اآللة مثل الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 

 والتدفق.
المعرفة بعدد الساعات التشغيلية المعيارية  •

 لآلالت المختلفة.
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المعرفة بدالالت الساعات التشغيلية الفعلية  •   
في تحديد المشكالت في اآلالت واحتياجات 

 الصيانة الوقائية.
المعرفة بأنواع ضوابط وطرق ضبط  •

 المكونات الكهربائية والميكانيكية لآللة.
المعرفة بكيفية تمييز الحاالت التي تتطلب  •

 الضبط الكهربائي لآللة.
المعرفة بكيفية تمييز الحاالت التي تتطلب  •

 الضبط الميكانيكي لآللة.
المعرفة بكيفية تحديد والتحقق من كفاءة  •

أداء المكونات الميكانيكية والكهربائية 
باستخدام أجهزة وأدوات القياس ومن خالل 

مراقبة مؤشراتها وسير عملها وقدرتها 
 اإلنتاجية وعدد ساعتها التشغيل.

المعرفة بجداول ومواعيد األوقات اإلنتاجية  •
 لآلالت المختلفة.

المعرفة بكيفية تحديد مواعيد الصيانة  •
بشكل ال يسبب انقطاًعا أو تعطياًل في سير 

 العملية اإلنتاجية. 
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يقوم باستخدام األدوات والمعدات المناسبة  .1
في تحديد األعطال بشكل فاعل وكفء 
 ويحافظ عليها من التلف و/أو الفقدان.

يختار األسلوب األمثل لتشخيص وتحديد  .2
 األعطال المختلفة.

يميز بين أصوات  اآللة السليمة والتي تحتوي  .3
 على عطل معين.

يحدد المشكالت واألعطال التي قد تحدث  .4
في اآلالت المختلفة باالستعانة بدالالت 

المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في 
اآللة مثل الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 

 والتدفق.
يحدد  المشكالت  واألعطال  في  اآللة بناء  .5

 على قراءات الساعات التشغيلية الفعلية.
يلتزم بأداء الفحوصات واالختبارات الالزمة  .6

لتشخيص األعطال في اآلالت، بالقدر 
 المطلوب حسب نطاق عمله ومسؤولياته.

يحدد المشكالت  واألعطال  في  اآللة بناء  .7
على دالالت نتائج الفحوصات واالختبارات 

الالزمة لتشخيص األعطال في اآلالت، بالقدر 
 المطلوب حسب نطاق عمله ومسؤولياته.

 

المهارة في تحديد المشكالت واألعطال  •
التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 

باالستعانة بدالالت الساعات التشغيلية 
 الفعلية لآللة.

المهارة في اختيار الطرق المناسبة لتحديد  •
 األعطال المختلفة.

المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
 المناسبة في تحديد األعطال.

المهارة في تحديد األعطال في اآللة بناًء  •
على األصوات غير الطبيعية أو غير المعتادة 

 في اآلالت المختلفة.
المهارة في تحديد األعطال والمشاكل في  •

اآلالت والمعدات المختلفة المستخدمة في 
 المنشأة.

المهارة في قراءة وتمييز المؤشرات التي  •
تدل على وجود مشكلة في اآللة مثل 

 الضغط ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.
المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •

التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 
باالستعانة بدالالت المؤشرات التي تدل على 

وجود مشكلة في اآللة مثل الضغط ودرجة 
 الحرارة والمستوى والتدفق.

المهارة في إجراء الفحوصات واالختبارات  •
الالزمة لتشخيص األعطال في اآلالت، بالقدر 

 المطلوب حسب نطاق عمله ومسؤولياته.
المشكالت واألعطال   المهارة في تحديد •

التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 
باالستعانة بدالالت نتائج الفحوصات 

 واالختبارات المختلفة بالقدر المطلوب

 .   تشخيص األعطال في اآلالت بطريقة فاعلة:1ف
تشخيص األعطال في اآلالت بطريقة فاعلة وتحديد 

اآلالت أو المعدات أو المكونات الميكانيكية التي 
تحتاج إلى صيانة مثل: أجهزة نقل القدرة، ومجففات 
 وفالتر الهواء والمضخات على سبيل المثال ال الحصر.

المعرفة بجميع األدوات والمعدات التي  •
تستخدم في تشخيص األعطال في اآلالت 

بطريقة فاعلة، وتحديد اآلالت أو المعدات أو 
المكونات الميكانيكية التي تحتاج إلى 
صيانة، وبكيفية استخدام هذه األدوات 

 والمعدات.
المعرفة بأنواع مكونات وأجزاء اآللة التي  •

تحتاج تحدث فيها المشكالت واألعطال، 
 ومواصفاتها، مثل المضخات بأنواعها.

المعرفة بكيفية تحديد المكونات  •
الميكانيكية والكهربائية التي تحتاج إلى 

 صيانة.
المعرفة واإللمام بطبيعة  المشكالت  •

واألعطال التي قد تحدث في اآلالت 
 المختلفة.

المعرفة واإللمام باألسباب المحتملة   •
للمشكالت واألعطال في اآلالت، وبكيفية 

 تمييزها.
المعرفة بأنواع المؤشرات التي تدل على  •

وجود مشكلة في اآللة بكيفية قراءتها، 
مثل األصوات غير المعتادة والضغط ودرجة 

 الحرارة والمستوى والتدفق.
المعرفة بكيفية تمييز دالالت وتبعات  •

المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في 
اآللة مثل األصوات غير المعتادة والضغط 

 ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.
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.  يشخص األعطال والمشكالت في اآلالت والمعدات 8
 المختلفة بشكل صحيح كاألعطال في:

 أجهزة نقل القدرة. •
 مجففات وفالتر الهواء. •
المضخات بأنواعها والصمامات والغالية  •

(boiler)  والمبادالت الحرارية بأنواعها
   .(Chillers)والبرادات 

 الرافعات الهيدروليكية. •
 وحدات الفلترة. •
 الخالطات. •
 عدادات التدفق. •
 آالت ومعدات تقليل الحجم. •
 المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير. •
المسننات والبراغي وموانع التسرب  •

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
الحشوة أو السدادة الميكانيكية  •

 )الكاسكيت(.
المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى  •

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.

.  يوقف اآللة أو يوصي بإيقافها عند الحاجة 9
وبالوقت المناسب، بالتعاون مع مشغل اآللة 

 وبالرجوع إلى إرشادات وقواعد التشغيل. 

المهارة في تحديد مكونات اآلالت التي  •
 تحتاج إلى صيانة مثل:

 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)  والمبادالت الحرارية بأنواعها
   .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 
 .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.

المهارة في إيقاف اآللة عند حدوث األعطال  •
بالتعاون مع مشغل اآللة بالرجوع إلى 

 إرشادات وقواعد التشغيل. 

المعرفة بعدد الساعات التشغيلية المعيارية  • 
 لآلالت المختلفة.

•  
المعرفة بدالالت الساعات التشغيلية الفعلية  •

في تحديد المشكالت في اآلالت واحتياجات 
 الصيانة الوقائية.

•  
المعرفة بأنواع الفحوصات واالختبارات  •

الالزمة لتشخيص األعطال في اآلالت، 
وبكيفية إجرائها وبدالالت نتائجها، بالقدر 
 المطلوب حسب نطاق عمله ومسؤولياته.

•  
المعرفة في الحاالت التي تتطلب إبالغ  •

 المسؤولين بضرورة إيقاف اآللة .
•  
المعرفة بكيفية إيقاف اآللة عند حدوث  •

األعطال بالتعاون مع مشغل اآللة بالرجوع 
 إلى إرشادات وقواعد التشغيل. 
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يستخدم األدوات والمعدات المناسبة لصيانة  .1
 األعطال في اآلالت.

يميز بين األعطال التي تقع في نطاق  .2
مسؤوليته وتلك التي  تعد خارجه عن نطاق 

مسؤوليته أو تحتاج الى مختص لحلها ويقوم 
 باإلبالغ عنها.

يفحص اآلالت، ويتأكد من عدم وجود أي  .3
تسريب فيها. و في حالة  وجود تسريب يقوم 

 بتحديد مصدره.
يقوم بصيانة أو سداد أي تسريب ويتأكد من  .4

عمل المكونات الميكانيكية التي لها عالقة 
 في التسريب.

المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
 المناسبة في عملية الصيانة.

المهارة في تمييز األعطال التي تقع ضمن  •
 نطاق مسؤوليته.

المهارة في تمييز األعطال التي تحتاج إلى  •
 صيانة استدعاء متخصص.

المهارة في قراءة وتمييز المؤشرات التي  •
تدل على وجود مشكلة في اآللة مثل 

 الضغط ودرجة الحرارة والمستوى والتدفق.
المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •

التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 
باالستعانة بدالالت المؤشرات التي تدل على 

وجود مشكلة في اآللة مثل الضغط ودرجة 
 الحرارة والمستوى والتدفق.

المهارة في تحديد  المشكالت واألعطال  •
التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 

باالستعانة بدالالت الساعات التشغيلية 
 الفعلية لآللة.

المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الكهربائي لآللة.

المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الميكانيكي لآللة.

المهارة في فحص اآلالت والتحقق من عدم  •
وجود تسريب، والتمييز بين أسباب التسريب 

 المختلفة في اآلالت.

إجراء  .   إجراء عمليات الصيانة التصحيحية:1ف
عمليات الصيانة التصحيحية التي تقع ضمن حدود 

صالحياته ومسؤولياته، للمعدات واآلالت المستخدمة 
 في المنشأة.

المعرفة بجميع األدوات والمعدات المناسبة  •
 لعمليات الصيانة وبكيفية استخدامها.

المعرفة واإللمام بطبيعة المشكالت  •
واألعطال التي قد تحدث في اآلالت المختلفة 

 وبكيفية قراءتها.
المعرفة بأنواع المؤشرات التي تدل على  •

وجود مشكلة في اآللة مثل: الضغط ودرجة 
 الحرارة والمستوى والتدفق.

المعرفة بكيفية تمييز دالالت وتبعات  •
المؤشرات التي تدل على وجود مشكلة في 
اآللة مثل الضغط ودرجة الحرارة والمستوى 

 والتدفق.
المعرفة بعدد الساعات التشغيلية المعيارية  •

لآلالت المختلفة وبكيفية تسجيلها 
واحتسابها، بالقدر المطلوب حسب نطاق 

 عمله ومسؤولياته.
المعرفة بدالالت الساعات التشغيلية الفعلية  •

في تحديد  المشكالت  في اآلالت واحتياجات 
 الصيانة الوقائية.

المعرفة بأنواع ضوابط وطرق ضبط  •
 المكونات الكهربائية والميكانيكية لآللة.

المعرفة بكيفية تمييز الحاالت التي تتطلب  •
 الضبط الكهربائي والميكانيكي لآللة.
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يقوم بصيانة وإصالح مكونات اآللة  .5
 المختلفة، مثل:

 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)   والمبادالت الحرارية بأنواعها
  .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 
 .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.

يقوم باستخدام القوس الكهربائي باألسلوب  •
الصحيح، وبما يتوافق مع معايير العمل 

 الموضوعة من قبل المنشأة.  

المهارة في صيانة وإصالح أجزاء اآلالت  •
 المختلفة مثل:

 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)   والمبادالت الحرارية بأنواعها
  .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 
 .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.

المعرفة بكيفية ضبط المكونات الكهربائية  • 
 والميكانيكية لآللة.

المعرفة بكيفية صيانة وتصليح المكونات  •
الميكانيكية والكهربائية التي تحتاج إلى 

صيانة أو تصليح أو استبدال المعرفة بجداول 
 ومواعيد األوقات االنتاجية لآلالت المختلفة.

المعرفة بكيفية تحديد مواعيد الصيانة  •
بشكل يسبب أقل تعطل في سير العملية 

 اإلنتاجية. 
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يقوم بعملية اللحام باألسلوب الصحيح لآلالت  .6
وأجزائها التي تحتاج الى اللحام ويتأكد من 

 عمل اآللة دون تأثير اللحام على أدائها.  
المهارة في إغالق الثقوب والهريان باللحام  •

باستخدام القوس الكهربائي إذا كان ذلك 
ضمن نطاق عمله حسب توزيع المهام في 

 المنشأة.
المهارة في لحام أجزاء معدنية مكسورة  •

يمكن إصالحها باللحام كبرغي مكسور في 
اآلالت مثل المضخات والخالطات والخزانات 

والمواسير باستخدام القوس الكهربائي إذا 
كان ذلك ضمن نطاق عمله حسب توزيع 

 المهام في المنشأة. 

  

يستخدم األدوات والمعدات المناسبة في  .1
 اآللة أو ملحقاتها البالية.  التعامل مع أجزاء

يحدد اإلجراء المناسب فيما يتعلق بالقطع  .2
واألجزاء البالية من استبدال أو اصالح أو 

 إتالف.
يفسر المؤشرات التي تدل على ضرورة إصالح  .3

 أو استبدال مكونات وأجزاء اآللة البالية.
يحدد أجزاء اآلالت البالية ويحدد اإلجراء  .4

المناسب باستبدالها أو إصالحها أو إتالفها، 
 مثل:

 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)   والمبادالت الحرارية بأنواعها
  .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 

المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
المناسبة في تحديد واستبدال أو إصالح أو 

 إتالف أجزاء اآللة أو ملحقاتها البالية. 
المهارة في تحديد اإلجراء المناسب  •

كاستبدال أو إصالح أو إتالف القطع واألجزاء 
البالية وتحديد اإلجراء المناسب باستبدالها أو 

 إصالحها أو إتالفها.
المهارة في تفسير المؤشرات التي تدل  •

على ضرورة إصالح أو استبدال مكونات 
 وأجزاء اآللة البالية.

.   الكفاءة في تحديد أجزاء اآللة أو 82ف
الكفاءة في تحديد أجزاء اآللة أو  ملحقاتها البالية:

ملحقاتها البالية وتحديد اإلجراء المناسب باستبدالها 
أو إصالحها أو إتالفها، وذلك ضمن حدود صالحياته 

 وبعد الرجوع إلى المسؤولين بهذا الخصوص. 

المعرفة بأنواع األدوات المستخدمة في  •
تحديد إصالح أو إتالف أجزاء اآللة أو ملحقاتها 

 البالية.
المعرفة بأنواع  المشكالت  والمؤشرات التي  •

تدل على وجود أجزاء أو ملحقات بالية بحاجة 
إلى إصالح أو استبدال مثل: الحاويات وخزانات 

مثل  (Lining)أو صناديق الغاز والبطانات 
التشقق أو الهريان أو الصدأ أو التآكل 

 والحاالت التي تستدعي التغيير.… وغيرها
المعرفة بكيفية تحديد وتنفيذ اإلجراء  •

المناسب في استبدال أو إصالح أو إتالف 
 القطع أو األجزاء البالية.

المعرفة بكيفية تمييز األجزاء البالية في  •
 اآلالت المختلفة وملحقاتها.
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المهارة في تحديد أجزاء اآلالت البالية  •
وتحديد اإلجراء المناسب باستبدالها أو 

 إصالحها أو إتالفها، مثل:
 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)   والمبادالت الحرارية بأنواعها
  .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 
 .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.

المعرفة بالحاالت التي تتطلب استبدال أجزاء  •
اآللة البالية مثل القشط والسيور والمضخات 

 البالية على سبيل المثال ال الحصر.
المعرفة  بتبعات عدم إصالح أو تبديل األجزاء  •

 البالية في اآلالت.
المعرفة بالوقت المناسب الستبدال أو إصالح  •

 أو إتالف األجزاء البالية في اآلالت.
المعرفة بكيفية تمييز  المشكالت  التي  •

تتطلب تبديل أجزاء اآللة وتلك التي تتطلب 
 إصالحها فحسب.

المعرفة بالحاالت التي تستدعي االستعانة  •
بمتخصصين لحل المشكلة أو المسؤولين 

التخاذ قرار فيما يتعلق بتبديل األجزاء البالية 
 أو إتالفها.

المعرفة بالمهام واألعمال التي تقع ضمن  •
نطاق مسؤوليته وأهميتها وأولوياتها، 

والوقت الذي تتطلبه كل منها وتحديد 
 المشترك منها مع اآلخرين.  

  .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.
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المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
المناسبة في تفكيك اآلالت المختلفة وإخراج 

األجزاء التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تجميع 
 اآللة بعد الصيانة.

المهارة في تحديد الحاالت التي تحتاج إلى  •
 تفكيك أجزاء اآللة.

المهارة في تحديد الحاالت التي تحتاج إلى  •
 نقل اآلالت أو المعدات إلى ورشات الصيانة.

المهارة في استخدام أدوات نقل اآلالت مثل  •
الرافعات والونشات ومنصات السحب ذات 

 العجالت.
المهارة في تفكيك مكونات اآلالت  •

المختلفة وإخراجها من/ فصلها عن جسم 
اآللة وإعادة تجميعها إذا احتاج األمر ذلك، 

 مثل:
 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)   والمبادالت الحرارية بأنواعها
  .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 

 

المعرفة بأنواع األدوات والمعدات  •
المستخدمة في تفكيك اآلالت المختلفة 

وإخراج األجزاء التي تحتاج إلى صيانة، وإعادة 
 تجميعها.

المعرفة بأنواع األدوات المستخدمة في نقل  •
اآلالت والمعدات مثل الرافعات والونشات 

 ومنصات السحب ذات العجالت.
المعرفة بكيفية تمييز األجزاء التالفة التي  •

 تتطلب إخراجها من اآللة إلصالحها.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب نقل اآلالت أو  •

 المعدات إلى ورشات الصيانة.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب تفكيك اآللة  •

إلخراج األجزاء التالفة إذا لم يكن العطل 
 ظاهرًيا.

المعرفة باإلجراءات المتبعة في تفكيك  •
اآللة المتعطلة وإعادة تجميعها بعد 

 الصيانة.
تفكيك أو إعادة تجميع   بتبعات  المعرفة •

 اآللة بطريقة خاطئة.

.   تفكيك اآلالت المختلفة وإخراج األجزاء 88ف
تفكيك التي تحتاج إلى صيانة وإعادة تجميعها: 

اآلالت المختلفة وإخراج األجزاء التي تحتاج إلى صيانة 
مع تحديد فيما إذا كان هناك حاجة لنقلها إلى 

ورشات الصيانة، وإعادة تجميع اآللة بعد 
الصيانة، ,وذلك بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 

ومسؤولياته، وبعد الرجوع إلى المسؤولين بهذا 
 الخصوص. 

يستخدم األدوات والمعدات المناسبة لفك  •
   اآلالت المختلفة وصيانتها وإعادة تجميعها.

يحدد فيما إذا كان هناك حاجة لتفكيك أجزاء  •
 اآللة.

يحدد فيما إذا كان هناك حاجة لنقل اآلالت  •
إلى ورشات الصيانة أو صيانتها في موقع 

 بشكل صحيح.
يقوم بنقل اآلالت الى الورشة للعمل عليها  •

 في المكان المناسب عند الحاجة.
يستخدم األدوات والمعدات المناسبة لنقل  •

 إلى الورشة.  اآلالت بشكل سليم وصحيح
يقوم بتفكيك مكونات اآلالت المختلفة  •

وإخراجها من/ فصلها عن جسم اآللة ومن ثم 
إعادة تجميعها إذا احتاج األمر ذلك، والتأكد 

 من عملها بالشكل المطلوب، مثل:
 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)   والمبادالت الحرارية بأنواعها
  .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 
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 .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.

   .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة.
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المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
المناسبة في تبديل أجزاء اآللة وقطعها 
وملحقاتها وتأمين تركيبها في مكانها 

 يدوًيا أو بالرافعات.
المهارة في تمييز األجزاء البالية في اآلالت  •

 المختلفة وملحقاتها.
المهارة في تمييز المشكالت التي تتطلب  •

تبديل أجزاء اآللة والمشاكل التي تتطلب 
 إصالحها فحسب.

المهارة في تحديد الحاالت التي تتطلب  •
استبدال أجزاء اآللة البالية مثل القشط 

والسيور والمضخات البالية على سبيل المثال 
 ال الحصر.

 

المعرفة بأنواع األدوات والمعدات  •
المستخدمة في تبديل أجزاء اآللة وقطعها 

 وملحقاتها وتأمين تركيبها.
المعرفة بكيفية تمييز األجزاء البالية في  •

 اآلالت المختلفة وملحقاتها.
المعرفة بكيفية تمييز المشكالت التي  •

تتطلب تبديل أجزاء اآللة والمشاكل التي 
 تتطلب إصالحها فحسب.

المعرفة بالحاالت التي تتطلب استبدال أجزاء  •
اآللة البالية مثل القشط والسيور والمضخات 

 البالية على سبيل المثال ال الحصر.
المعرفة بكيفية تبديل أجزاء اآللة التالفة  •

 يدوًيا.
المعرفة بكيفية تبديل أجزاء اآللة التالفة  •

 باستخدام الرافعات.
المعرفة بكيفية تأمين تركيب القطع البديلة  •

 في أماكنها الصحيحة يدوًيا.
المعرفة بكيفية تأمين تركيب القطع البديلة  •

 في أماكنها الصحيحة باستخدام الرافعات.
المعرفة في الحاالت التي تستدعي الرجوع  •

 إلى المسؤولين قبل اتخاذ إجراء معين. 

.   تبديل أجزاء اآللة وقطعها وملحقاتها 82ف
تبديل أجزاء اآللة وتأمين تركيبها في مكانها: 

وقطعها وملحقاتها وتأمين تركيبها في مكانها ، 
ضمن حدود صالحياته وبعد الرجوع إلى المسؤولين 

 بهذا الخصوص. 

يميز األجزاء البالية في اآلالت المختلفة  .1
 وملحقاتها.

يميز المشكالت التي تتطلب تبديل أجزاء  .2
اآللة والمشاكل التي تتطلب إصالحها 

 فحسب.
يحدد الحاالت التي تتطلب استبدال أجزاء اآللة  .3

البالية مثل القشط والسيور والمضخات 
 البالية على سبيل المثال ال الحصر.

يستخدم األدوات والمعدات المناسبة لتبديل  .4
أجزاء وقطع اآلالت المختلفة، وإعادة تركيبها 

 في مكانها بالشكل الصحيح.
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المهارة في تبديل مكونات وأجزاء اآللة  •
البالية، وتأمين تركيبها في مكانها يدوًيا أو 

 بالرافعات، مثل:
 .أجهزة نقل القدرة 
 .مجففات وفالتر الهواء 
  المضخات بأنواعها والصمامات والغالية

(boiler)   والمبادالت الحرارية بأنواعها
  .(Chillers)والبرادات 

 .الرافعات الهيدروليكية 
 .وحدات الفلترة 
 .الخالطات 
 .عدادات التدفق 
 .آالت ومعدات تقليل الحجم 
 .المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
  المسننات والبراغي وموانع التسرب

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
  الحشوة أو السدادة الميكانيكية

 )الكاسكيت(.
  المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة. 

يقوم باستبدال مكونات وأجزاء اآللة البالية  .5  
في القدرة في موقع العمل بالشكل صحيح، 

ويتأكد من عملها بما يتناسب مع طرق 
 وإجراءات العمل القياسية، مثل:

 أجهزة نقل القدرة.  •
 مجففات وفالتر الهواء. •
المضخات بأنواعها والصمامات والغالية  •

(boiler)   والمبادالت الحرارية بأنواعها
  .(Chillers)والبرادات 

 الرافعات الهيدروليكية. •
 وحدات الفلترة. •
 الخالطات. •
 عدادات التدفق. •
 آالت ومعدات تقليل الحجم. •
 المحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير. •
المسننات والبراغي وموانع التسرب  •

 .(mechanical seals)الميكانيكية 
الحشوة أو السدادة الميكانيكية  •

 )الكاسكيت(.
المكونات الميكانيكية والكهربائية األخرى  •

في اآلالت المختلفة المستخدمة حسب 
 طبيعة المنشأة. 
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 الكفايات الفنية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
المناسبة إليجاد الحلول الفنية البديلة في 
 حال كانت القطع األصلية لآللة غير متوفرة

المهارة في تمييز األجزاء التي يمكن تصنيع  •
 قطع بديلة لها.

المهارة في تحديد القطع البديلة التي  •
 تناسب اآللة وتقوم بالعمل المطلوب.

مهارات خراطة وتركيب وتصنيع القطع  •
 المختلفة.

المهارة في التحقق من مالءمة القطع  •
التي يتم تركيبها على غرار المواصفة 

 كقطع غيار.

المعرفة بأنواع األدوات والمعدات  •
المستخدمة في خراطة وتركيب وتصنيع 

 القطع.
المعرفة بأنواع القطع البديلة التي تناسب  •

 اآللة وتقوم بالعمل المطلوب.
المعرفة بأساسيات الخراطة وتصنيع القطع  •

 المختلفة.
المعرفة بكيفية تمييز األجزاء التي يمكن  •

 تصنيع قطع بديلة لها.
المعرفة بكيفية التحقق من مالءمة القطع  •

 التي يتم تركيبها.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب استخدام  •

 الخراطة وتصنيع القطع البديلة.
المعرفة  بتبعات عدم اللجوء إلى الحلول  •

الفنية البديلة مثل الخراطة في حال عدم 
توفر القطع األصلية الالزمة مثل تأخر 

 العملية اإلنتاجية.
المعرفة بتبعات تركيب قطع غير مالئمة  •

 لآللة.
المعرفة بالوقت المناسب للجوء للحلول  •

 الفنية البديلة. 

إيجاد الحلول .   إيجاد الحلول الفنية البديلة: 83ف
الفنية البديلة كتصنيع أو خراطة القطع البديلة، 

للقيام بالعمل المطلوب بهدف تسيير عملية اإلنتاج 
وتجنب التأخير في حال الحاجة إلى تبديل قطع أصلية 

 غير متوفرة، حتى لو كان ذلك مؤقًتا. 

يستخدم األدوات والمعدات المناسبة ويحدد  .1
قطًعا  بديلة للقطع  األصلية  والتأكد  من 

 عملها بكفاءة.
يميز األجزاء التي يمكن تصنيع قطع بديلة  .2

 لها.
يحدد شكل وآلية عمل القطع البديلة  .3

 لألصلية المناسبة ويتأكد من عملها بكفاءة.
يقوم بخراطة وتصنيع قطع مختلفة تناسب  .4

 اآلالت التي تحتاج الى تبديل قطع.
يتحقق ويتأكد من كفاءة أي قطعة بديلة  .5

في القيام بعملها بشكل يشابه القطعة 
 األصلية. 
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 الكفايات الفنية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

المهارة في تمييز وتحديد الحاالت التي يجب  •
 فيها إيقاف اآللة.

المهارة في تمييز وتحديد الحاالت التي  •
يستطيع فيها إيقاف اآللة ضمن نطاق 

صالحياته )مع ضرورة التنسيق مع الجهات 
المعنية وإبالغ المسؤولين عن ضرورة 

 اإليقاف(.
المهارة في إيقاف اآلالت المختلفة عند  •

 حدوث األعطال.
المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •

 الضبط الكهربائي لآللة.
المهارة في تمييز الحاالت التي تتطلب  •

 الضبط الميكانيكي لآللة.
المهارة في ضبط المكونات الكهربائية  •

 والميكانيكية لآللة. 

المعرفة بإرشادات وقواعد التشغيل لآلالت  •
بما يتعلق بفترات اإليقاف المحددة من قبل 

 المنشأة أو الشركة المصنعة لآللة.
المعرفة بأنواع ضوابط وطرق ضبط  •

 المكونات الكهربائية والميكانيكية لآللة.
المعرفة بكيفية تمييز الحاالت التي تتطلب  •

 إيقاف اآللة. 
 المعرفة بالحاالت التي تستدعي إيقاف اآللة. •
المعرفة بكيفية تمييز الحاالت التي تتطلب  •

 الضبط الكهربائي أو الميكانيكي لآللة.
المعرفة بالحاالت أو األعطال أو األعطال التي  •

 تستدعي إيقاف و/أو إعادة ضبط اآللة. 
المعرفة بكيفية إيقاف اآللة عند حدوث  •

 األعطال بالتعاون مع مشغل اآللة.
المعرفة بكيفية ضبط المكونات الكهربائية  •

 والميكانيكية لآللة.
المعرفة بتبعات عدم إيقاف اآللة في حالة  •

 األعطال الكبيرة.
المعرفة بالحاالت تتطلب إبالغ المسؤولين  •

 بضرورة إيقاف اآللة.
المعرفة بالوقت المناسب إليقاف اآللة في  •

 حالة وجود أعطال كبيرة. 

. ضبط اآلالت بطريقة مناسبة بعد اكتشاف 84ف
بناًء على توجيهات فنيي الصيانة األكثر األعطال: 

خبرة، وإيقاف اآللة عند حدوث األعطال الكبيرة إذا 
دعت الحاجة أو التوصية بإيقافها ضمن حدود 
صالحياته وبعد الرجوع إلى المسؤولين بهذا 

 الخصوص. 

ال يوقف، أو يطلب إيقاف أي من اآللة عن  .1
اإلنتاج إال عند الحاجة الملحة، وبعد موافقة 

الفني األكثر خبرة أو باتباع تعليمات المنشأة 
 المحددة. 

يحدد الحاالت التي تستدعي    إيقاف اآللة  .2
بشكل صحيح، ويقوم باإلبالغ عنها فور 

 حدوثها أو عند الحاجة إليقاف الخط.
يوقف  اآلالت إلجراء الصيانة بما يتوافق مع  .3

 إجراءات المصنع وتعليمات مصنع  اآللة.  
يتعرف على األعطال أو المشكالت التي  .4

 تحتاج الى ضبط كهربائي ويقوم بضبطها.
يتعرف على األعطال أو المشكالت التي  .5

 تحتاج الى ضبط ميكانيكي ويقوم بضبطها .
يقوم بضبط المكونات الكهربائية  .6

والميكانيكية  لآللة بعد  اإلنتهاء من 
فحصها أو صيانتها، وبما يتوافق مع 

تعليمات المصنع بعد االنتهاء من أعمال 
 الصيانة. 
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 الكفايات الفنية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
المناسبة في تشحيم ووضع سوائل التبريد 

وقطع  (adhesives)والمواد الالصقة الالزمة 
 العزل.

المهارة في اختيار سوائل التبريد ومواد  •
التشحيم المناسبة المواد الالصقة الالزمة 

(adhesives).وقطع العزل المناسبة ، 
المهارة في تحديد توقيت وموعد استخدام  •

ووضع مواد التشحيم وسوائل التبريد المواد 
 .(adhesives)الالصقة وقطع العزل الالزمة 

المهارة في استخدام سوائل التبريد  •
 المناسبة.

المهارة في تشحيم اآلالت باستخدام مواد  •
 التشحيم المناسبة.

المهارة في وضع وتركيب قطع العزل  •
 المناسبة لآللة.

المهارة في وضع المواد الالصقة الالزمة  •
(adhesives).  

المعرفة بأنواع األدوات والمعدات  •
المستخدمة في تشحيم، ووضع سوائل 

 التبريد والمواد الالصقة وقطع العزل.
المعرفة باألنواع المختلفة لمواد التشحيم  •

المناسبة لآلالت، ومواصفاتها 
 واستخداماتها.

المعرفة باألنواع المختلفة لسوائل التبريد  •
المناسبة لآلالت، ومواصفاتها 

 واستخداماتها.
المعرفة باألنواع المختلفة للمواد الالصقة  •

(adhesives)  المناسبة لآلالت، ومواصفاتها
 واستخداماتها.

المعرفة باألنواع المختلفة لمواد العزل  •
المناسبة لآلالت، ومواصفاتها 

 واستخداماتها.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب استخدام  •

 سوائل التبريد في اآلالت.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب استخدام مواد  •

 التشحيم في اآلالت.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب استخدام  •

 في اآلالت.  (adhesives)المواد الالصقة 
المعرفة بالحاالت التي تتطلب تركيب قطع  •

 ومواد العزل في اآلالت.

.   اختيار سوائل التبريد، ومواد التشحيم، 85ف
، وقطع (adhesives)والمواد الالصقة الالزمة 

العزل المناسبة واستخدامها بالشكل الصحيح: 
اختيار سوائل التبريد، ومواد التشحيم، والمواد 

، وقطع العزل المناسبة (adhesives)الالصقة الالزمة 
حسب أنواع اآلالت والمعدات، واستخدامها في 

تشحيم اآلالت والمعدات المختلفة بالموعد المناسب 
والشكل الصحيح، بناًء على توصيات الشركة 

المصّنعة، وذلك بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 
ومسؤولياته، وبعد الرجوع إلى المسؤولين بهذا 

 الخصوص. 

يستخدم األدوات والمعدات المناسبة لآلالت  .1
التي يعمل عليها من سوائل التبريد 

والتشحيم، أو وضع المواد الالصقة وقطع 
العزل بشكل صحيح بما يتوافق مع تعليمات 

ع.  الُمصنِّ
يختار المواد الصحيحة والمناسبة لأللة بعد  .2

 الرجوع إلى تعليمات المصنع.
يستخدم سوائل التبريد بالشكل الصحيح  .3

وفي الوقت المناسب، وبما يناسب مع 
 تعليمات المصنع.

يشحم اآلالت بالشكل الصحيح، وبما يناسب  .4
 مع تعليمات المصنع.

يقوم بتركيب قطع العزل بالشكل الصحيح  .5
وفي الوقت المناسب ،وبما يناسب مع 

 تعليمات المصنع.
يضع المواد الالصقة بالشكل الصحيح وفي  .6

الوقت المناسب، وبما يتناسب مع تعليمات 
 المصنع. 
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 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

المعرفة بكيفية استخدام سوائل التبريد،  • 
 وبالوقت المناسب الستخدامها.

المعرفة بكيفية تشحيم اآلالت، وبالوقت  •
 المناسب الستخدامها.

المعرفة بكيفية وضع المواد الالصقة  •
(adhesives) وبالوقت المناسب ،

 الستخدامها.
المعرفة بكيفية وضع وتركيب قطع العزل  •

المناسبة في اآللة، وبالوقت المناسب 
 الستخدامها.

المعرفة بتبعات االستخدام الخاطئ لكل من  •
سوائل التبريد ومواد التشحيم والمواد 

 الالصقة ومواد العزل.
المعرفة بتبعات إهمال استخدام سوائل  •

التبريد ومواد التشحيم والمواد الالصقة 
 ومواد العزل عند الحاجة.

المعرفة بإجراءات السالمة، والصحة  •
المهنية عند التعامل مع سوائل التبريد، 
ومواد التشحيم والمواد الالصقة ومواد 

 العزل. 

  



 55  

 

 الكفايات الفنية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
المناسبة في تنظيف اآلالت والمعدات 

 وملحقاتها.
المهارة في اختيار المحاليل  •

الكيميائية،ومواد التنظيف المناسبة، 
 والموعد المناسب الستخدامها.

المهارة في استخدام المحاليل الكيميائية  •
 ومواد التنظيف المناسبة.

المهارة في تنظيف أجهزة نقل القدرة،  •
ومجففات وفالتر الهواء والمضخات بأنواعها 

والمبادالت  (boiler)والصمامات والغالية 
 (Chillers)الحرارية بأنواعها والبرادات 

والرافعة الهيدروليكية ووحدات الفلترة 
والمجفف الطبقي والخالطات وعدادات 

التدفق وآالت ومعدات تقليل الحجم 
ومحطات وأعمدة التبريد وأعمدة التقطير 
وغيرها من المعدات واآلالت المستخدمة 

 في المنشأة. 

المعرفة بأنواع األدوات والمعدات  •
المستخدمة في تنظيف اآلالت والمعدات 

 وملحقاتها.
المعرفة باألنواع المختلفة للمحاليل  •

الكيميائية، ومواد التنظيف المناسبة لآلالت 
والمعدات المختلفة، وبمواصفاتها 

 واستخداماتها.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب استخدام  •

 محاليل ومواد تنظيف خاصة.
المعرفة بكيفية استخدام المحاليل  •

الكيميائية ومواد التنظيف في تنظيف 
 اآلالت المختلفة في المنشأة.

المعرفة بتوصيات الشركة المصنعة فيما  •
يتعلق بتنظيف اآلالت بأنواعها المختلفة 

 في المنشأة.
المعرفة بالمؤشرات التي تدل على ضرورة  •

 تنظيف اآللة أو أجزاء معينة منها.
المعرفة بالوقت المناسب لتنظيف اآلالت  •

 المختلفة.
المعرفة بتبعات إهمال تنظيف اآلالت في  •

 الموعد المناسب.
المعرفة بإجراءات السالمة، والصحة  •

المهنية عند التعامل مع مواد التنظيف 
 والمحاليل الكيميائية.

.   اختيار المحاليل الكيميائية، ومواد 86ف 
وأدوات التنظيف المناسبة، حسب أنواع اآلالت 

اختيار والمعدات. واستخدامها بالشكل الصحيح: 
المحاليل الكيميائية، ومواد وأدوات التنظيف 

المناسبة، حسب أنواع اآلالت والمعدات. واستخدامها 
في تنظيف اآلالت والمعدات المختلفة، بالموعد 

المناسب والشكل الصحيح بناًء على توصيات الشركة 
المصّنعة. وذلك بالقدر المطلوب حسب نطاق عمله 

ومسؤولياته، وبعد الرجوع إلى المسؤولين بهذا 
 الخصوص. 

يستخدم األدوات والمعدات المناسبة لآلالت  .1
 في عمليات التنظيف.

يختار المحاليل ومواد التنظيف المناسبة  .2
لآلالت، بما  يتوافق مع تعليمات الشركة 

 المصنعة. 
يستخدم المحاليل ومواد التنظيف باألسلوب  .3

السليم وفي الوقت المناسب، بما يتوافق 
 مع معايير العمل في المنشأة.

يقوم بنظيف مختلف أنواع وأجزاء اآلالت  .4
بالشكل الصحيح الذي يحافظ على كفاءتها،  

بما يتوافق مع تعليمات المصنع ومعايير 
 العمل في المنشأة. 
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المهارة في استخدام األدوات والمعدات  •
المناسبة في إزالة المواد أو القطع الصلبة 

 واألجسام العالقة في اآلالت.
المهارة في إزالة المواد أو القطع الصلبة  •

واألجسام العالقة في اآلالت أو ملحقاتها 
 يدويا باستخدام األدوات المناسبة. 

المعرفة بأنواع األدوات والمعدات  •
المستخدمة في إزالة األجسام أو القطع 

الصلبة العالقة في اآلالت أو ملحقاتها مثل: 
خطاطيف األسالك أو قضبان الرفع أو غيرها 

 من األدوات المناسبة.
المعرفة باألنواع المختلفة للمواد العالقة  •

التي قد تعيق عمل اآللة مثل:الصدأ أو 
 الترسبات الكلسية أو الشوائب وغيرها. 

المعرفة باألنواع المختلفة لألجسام الصلبة  •
 أو القطع العالقة التي قد تعيق أداء اآللة.

المعرفة بكيفية تمييز القطع العالقة التي  •
يمكن إزالتها باستخدام اليد، أو التي يمكن 

 إزالتها باستخدام األدوات والمعدات. 
المعرفة بكيفية إزالة المواد الصلبة العالقة  •

باستخدام اليد أو باستخدام األدوات 
 المناسبة.

المعرفة بالمؤشرات التي تدل على وجود  •
مواد أو أجسام صلبة عالقة في اآللة مثل: 

 الصدأ والترسبات الكلسية.
المعرفة بتبعات إهمال إزالة المواد العالقة  •

 مثل الترسبات الكلسية والصدأ.
المعرفة بتبعات إهمال إزالة األجسام  •

 العالقة الكبيرة من اآلالت.
المعرفة بتبعات استخدام الطريقة أو  •

األدوات والمعدات الخاطئة في إزالة المواد 
 الصلبة او األجسام الصلبة العالقة. 

.   الكفاءة في إزالة المواد أو القطع 87ف
الصلبة واألجسام العالقة في اآلالت أو 

 ملحقاتها. 

يستخدم المواد والمعدات المناسبة إلزالة  .1
 المواد العالقة دون احداث أي ضرر لآللة.

يزيل المواد العالقة في  اآللة دون إحداث أي  .2
 ضرر لآللة. 



 57  

 

 الكفايات الفنية
 الكفاية المعارف المهارات معايير األداء

المهارة في تحديد واختيار قطع الغيار  •
 Lagging)المستهلكة كمواد الُقُشط 

Materials)  واألنابيب المختلفة وفًقا
 ساخن/بارد. -لمواصفات وظروف العمل 

المهارة في تحديد واختيار قطع غيار لآلالت  •
،ومكوناتها الميكانيكية والكهربائية بناًء 

على المواصفات المحددة لآللة، كقطع غيار 
 المضخات.

المهارة في تحديد األعداد، والكميات  •
الالزمة من قطع غيار لآلالت ومكوناتها 

 الميكانيكية والكهربائية.
المهارة في الحفاظ على األدوات والمعدات  •

 التي في عهدته وضبط أعدادها وكمياتها.

المعرفة بأنواع قطع الغيار المستهلكة مثل  •
 الُقُشط واألنابيب. 

المعرفة باألنواع المختلفة للُقُشط  •
 ومواصفاتها واستخداماتها.

المعرفة باألنواع المختلفة لألنابيب  •
 ومواصفاتها واستخداماتها.

المعرفة باألنواع المختلفة من غيار  •
 المكونات الميكانيكية والكهربائية لآلالت.

المعرفة بكيفية تمييز وتحديد قطع القشط  •
 المناسبة لآلالت كقطع غيار.

المعرفة بكيفية تمييز وتحديد األنابيب  •
 المناسبة لآلالت كقطع غيار.

المعرفة بكيفية تمييز وتحديد قطع الغيار  •
المناسبة للمكونات الميكانيكية 

 والكهربائية.
المعرفة بالحاالت التي تتطلب استبدال أجزاء  •

اآللة البالية مثل: القشط والسيور والمضخات 
 البالية على سبيل المثال ال الحصر.

المعرفة بكيفية تحديد أعداد وكميات قطع  •
 الغيار الالزمة للتخزين. 

 المعرفة بتبعات إهمال مخزون قطع الغيار.  •

 .   إدارة مخزون قطع الغيار والمعدات:81ف
المشاركة في تحديد أو اختيار المعدات وقطع الغيار 

الالزمة، وتحديد مواصفاتها واألعداد الالزمة منها، 
وطلبها وتخزينها والمحافظة عليها. وذلك ضمن 

نطاق مسؤولياته، حسب طبيعة توزيع المهاّم 
 والمسؤوليات في المنشأة التي يعمل بها. 

يحدد أنواع قطع ومواد الغيار، ومواصفاتها  .1
األكثر استهالكا بشكل يتناسب مع االلة 

 وتعليمات المصنع. 
يختار قطع الغيار المناسبة لآللة مراعيا  .2

المكونات الميكانيكية والكهربائية،  بما  
 يتناسب مع   اآللة وتعليمات المصنع.

يقدر كمية قطع الغيار المحتاجة بشكل  .3
 دقيق، بما يتوافق مع كمية الطلب عليها.

يحافظ على عهد األدوات والمعدات التي  .4
 ويضبط استخدامها وأعدادها وكمياتها. 


