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 مهندس إلكتروني/ بث وإرسال       .2

 تحديد مواقع محطات البث واإلرسال اإلذاعي والتلفازي والتوابع األرضية  580

581 
إعداد جداول الكميات والمواصفات الفنية ألجهزة البث واإلرسال اإلذاعي والتلفازي ومحطات 

 التوابع األرضية

 تركيب أجهزة البث واإلرسال اإلذاعي و التلفازي و التوابع األرضية 582

 إعداد خطط تشغيل أجهزة البث واإلرسال اإلذاعي و التلفازي والتوابع األرضية 583

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

         مهندس إلكتروني/ حاسوب       .3

 مهندس اتصاالت/ شبكات       .4

584 
الكبالت الهوائية والكبالت األرضية و تصميم  مخططات شبكات االتصاالت السلكية التي تستخدم 

 األلياف الضوئية

585 
إعداد مخططات شبكات االتصاالت الالسلكية ) شبكات األقمار الصناعيٍة وشبكات الخلوي 

 الالسلكي شبكات الحلقات المحلية الالسلكية ..الخ(

 إعداد جداول كميات ومواصفات المواد الالزمة لتنفيذ شبكات االتصاالت  586

 تنفيذ مشاريع شبكات االتصاالت وتشغيلها  587

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 مهندس اتصاالت/ راديوية       .5

 والمساعدات المالحية وأجهزة الراداردراسة االحتياجات من المحطات االتصاالت الراديوية  588

589 
دراسة احتياجات محطات االتصاالت الراديوية والمساعدات المالحية وأجهزة الرادار من 

 التجهيزات الفنية اإللكترونية 

 إعداد خطط وتركيب وتشغيل محطات االتصاالت  590

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 مهندس اتصاالت/ مقاسم       .6
 تحديد االحتياجات من المقاسم المركزية و الفرعية واألجهزة المساندة لها 591

 إعداد مواصفات وكميات التجهيزات الفنية للمقاسم المركزية والفرعية واألجهزة المساندة  592



 والفرعيةواألجهزة المساندة لهاإعداد خطط تركيب وتشغيل أجهزة المقاسم المركزية  593

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 مهندس اتصاالت/ نظم إشارة )تراسل(       .7

594 
تحديد مواقع تركيب أجهزة التراسل/ المرسالت والمستقبالت ،المجمعات والموزعات وغيرها،  

 االتصاالت الخلوية، معيدات البث..الخ

 تركيب وتشغيل أجهزة التراسل  595

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 مهندس إلكتروني/ شبكات حاسوبية       .8

 تصميم الشبكات الحاسوبية 596

 اعداد خطة تركيب وتشغيل الشبكات الحاسوبية 597

 تكيب الشبكات الحاسوبية  598

 تشغيل الشبكات الحاسوبية  599

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

         مهندس إلكتروني/ إذاعة وتلفزيون       .9

3113 
3114 

 فنيو الهندسة الكهربائية

 فني كهربائي/ عام      .0

 والهندسيةدراسة المخططات الكهربائية لألجهزة والمعدات في المشاريع الصناعية  600

 تركيب األجهزة الكهربائية ولوحات التوزيع ولوحات المراقبة واإلنذار بحسب المخطط 601

 تشخيص األعطال الكهربائية لدارات تشغيل األجهزة والمعدات الكهربائية بأنواعها المختلفة 602

 إجراء الصيانة العالجية لألعطال الكهربائية لدارات تشغيل األجهزة والمعدات الكهربائية   603

 تنفيذ فحص العازلية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي في دارات القدرة 604

 فني كهربائي/ صيانة آالت كهربائية      .1

605 
ولآلالت الكهربائية ذات التيار المتناوب والمستمر، مثل: دراسة المخططات آلالت القيادة والتحكم 

 النواقل والروافع واآلالت الصناعية

 تركيب المصاعد والنواقل والروافع المتحركة وتشغيل آالت القيادة والتحكم 606

 فحص العازلية والتأريض والدوران وأنظمة التبريد ...الخ آلالت القيادة والتحكم. 607

 فحص وضبط مفاتيح التشغيل والحماية آلالت القيادة والتحكم. 608

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فني كهربائي/ صيانة أجهزة منزلية      .2

609 
 دراسة المخططات الكهربائية الخاصة باألجهزة الكهربـائية المــنزليـة تركيب وتشغيل وتاريض

 األجهزة الكهربائية المنزلية

 ضبط مفاتيح التشغيل والمنظمات والمؤقتات الزمنية وأجهزة الحماية لألجهزة المنزلية  610

 فحص العازلية والقصر واالستمرارية ..الخ لألجهزة الكهربائية المنزلية. 611

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 كهربائي/ أجهزة انذار فني      .3

 اعداد مخططات التمديدات الكهربائية ودارات اإلنذار للمشاريع الصناعية والتجارية و المنزلية 612

 تركيب وتشغيل أجهزة اإلنذار  613

 ضبط أنظمة أجهزة اإلنذار ومعايرتها 614

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 كهربائي/كهرو ميكانيكفني       .4
 تركيب األجهزة الكهروميكانيكية  615

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499



 فني كهربائي/ أجهزة دقيقة      .5

 تركيب األجهزة الدقيقة في المشاريع الصناعية، ومتابعة إجراءات ترتيبها.  616

617 
وأجهزة الفولطية ومرسالت الذبذبة والضغط والمنسوب فحص وضبط أجهزة مرسالت التيار 

 ودرجة الحرارة والسرعة واالهتزاز

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فني كهربائي/ أنظمة حماية كهربائية      .6

 تركيب وتشغيل انظمة حماية أجهزة العد القياس 618

 القياسصيانة انظمة حماية أجهزة  619

 صيانة انظمة الحماية أجهزة العد  620

 فحص التيار والفولطية الثانوية واالبتدائية لمحوالت التيار محوالت الجهد 621

 ضبط أجهزة الحماية   622

         فني كهربائي سيارات/ مركبات      .7

         فني كهربائي/ أخرى      .8

             

 فنيو الهندسة اإللكترونية

 فني إلكتروني/ عام      .0

 تتبع دارات ومخططات تركيب األجهزة اإللكترونية/ وحدات التغذية وأجهزة الفحص 623

 تركيب األجهزة اإللكترونية/ وحدات التغذية  وأجهزة الفحص 624

 تشغيل األجهزة اإللكترونية/ وحدات التغذية   625

 األجهزة اإللكترونية/ أجهزة الفحصتشغيل  626

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فني الكتروني/ أجهزة راديو تلفزيون      .1

627 

الراديو والمسجل العادي ومسجل السيارة والتلفزيون   تركيب  الدارات اإللكترونية الجهزة

والفيديو و قارئ األسطوانات الممغنطة و مشغل األسطوانات المضغوطة و اللواقط الفضائية 

 والهوائيات المركزية اللواقط الفضائية والهوائيات المركزية

 تشغيل اللواقط الفضائية والهوائيات المركزية  628

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فني الكتروني/ أجهزة طبية مساعدة      .2

629 

تركيب أجهزة غسل الكلى واألجهزة الطبية المساندة لعمل القلب واألجهزة الطبية المساندة لجهاز 

الطبية التنفس والرئة وأجهزة الصدمة الكهربائية وأجهزة غسل الكلى بحسب أدلة التشغيل. 

 التشغيل

 تشغيل  أالجهزة الطبية  630

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

         فني الكتروني/ مركبات )أوتوترونيكس(      .3

 فني الكتروني/ أجهزة قياس      .4

631 

التدفق و أجهزة تركيب أجهزة قياس الضغط وفرق الضغط و الحرارة والمستوى وأجهزة قياس 

قياس الرطوبة وأجهزة قياس االهتزازات وأجهزة قياس غازات ناتج االحتراق و أجهزة التحكم و 

 صمامات التحكم و مرسالت ومحوالت اإلشارة و أجهزة التسجيل

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

632 
وتوصيلها باألجهزة المراد معايرتها، وتشغيلها خدمة أجهزة المعايرة، وضبطها، وتجهيزها 

 بحسب أدلة التشغيل

تشغيل االجهزة اإللكترونية المكتبة  )آالت تصوير الوثائق واالت السحب أجهزة الناسوخ ، عد  633 فني الكتروني/ اجهزة مكتبية      .5



 النقود  ساعات الدوام الخ 

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فني اتصاالت/ عام      .6

 تركيب أنظمة االتصاالت الراديوية 634

 تشغيل أنظمة االتصاالت الراديوية  635

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فني ميكاترونيكس      .7

 تتبع مخططات تركيب اآلالت المبرمجة والمؤتمتة  636

 تحميل البرامج التشغيل والبرامج التطبيقية الخاصة باآلالت المبرمجة والمؤتمتة 637

638 
دراسة مخططات الدارات اإللكترونية لآلالت المبرمجة والمؤتمتة، ومتابعة إجراءات تنفيذ برامج 

 الصيانة الوقائية لهما

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فني الكتروني/ حاسوب      .8

639 
تتبع مخططات تركيب أجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية ) العارضات والطابعات والماسح 

 الضوئي ..الخ

640 
تحميل البرامج التطبيقية والتشغيلية لها، ومتابعة إجراءات التشغيل التجريبي ألجهزة الحاسوب 

 واألجهزة الطرفية، ومتابعة تشغيلها بحسب أدلة التشغيل 

 تتبع مخططات الدارات اإللكترونية ألجهزة الحاسوب واألجهزة الطرفية، 641

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

    فني الكتروني/ اخرى      .9

 فنيو الهندسة الميكانيكية 3115

 فني ميكانيكي / انتاج      .0
642 

تجهيز وتشغيل المخارط  والفرايز التقليدية، و المكاشط، و آالت اللحام بالقوس الكهربائي العادي 

 األوكسي استلينوالغاز المحجوب ومعدات لحام 

 دراسة طلبات اإلنتاج، وخطط اإلنتاج 643

 فني ميكانيكي / لحام      .1

644 
دراسة الرسوم التنفيذية لطلبات أشغال اللحام ، وتقدير كميات مواد العمل الالزمة، وتوفيرها 

 ومطابقة مواصفاتها

 تنفيذ عمليات اللحام في أوضاع اللحام المختلفة األرضي والعمودي واألفقي وفوق الرأس  645

646 
فحصات اللحامات المختلفة لخطوط ووصالت اللحام باستخدام فحوصات الثني لوصالت اللحام، 

 وفحص جهد الشد التحميلي. اتخاذ اإلجراءات الالزمة للترميم 

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فني ميكانيكي / آالت تشغيل      .2

647 
تجهيز وتشغيل المخارط والفرايز وماكنات الحفر بالشرارة التقليدية والمحوسبة والمكاشط 

 والمثاقب اآللية القائمة والدوارة وآالت التجليخ المستوي واألسطواني 

 عمليات التشغيل، وتحليلها بحسب الرسوم التنفيذيةتحديد تسلسل  648

 تقدير كميات مواد العمل الالزمة، وتوفيرها ومطابقة مواصفاتها  649

 اجراء عمليات التشكيل المختلفة لمشغوالت، الخراطة والتفريز والكشط والثقب والتجليخ  650

 فحص المنتجات من األعمدة والتروس والمحاور والمجاري والسطوح ..الخ  651

         مركبات -فني ميكانيكي/ سيارات      .3

 652 فني ميكانيكي/اشغال الصاج      .4
تجهيز وتشغيل مقصات الصفيح اآللية والثنايات اآللية والدرافيل اآللية ومعدات اللحام بالقوس 

 الكهربائي اليدوي واآللي ومعدات األكسي استيلين 



 تقدير كميات مواد العمل ومواصفاتها  653

 رسم اإلفرادات وتجهيز الطبعات الالزمة 654

 تجميع وفحص منتجات الصفيح كالصهاريج المياه والمحروقات والهياكل المخروطية والهرمية   655

 فني ميكانيكي/ سباكة      .5

 تجهيز وتشغيل أفران الصهر الكهربائية و الدست والبواتق ومعدات نقل المعدن المصهور  656

 متابعة تحضير الشحنة، ومتابعة شحن األفران، ومراقبة تشغيله،  657

 اإلشراف على عمليات السكب  658

659 
معاينة المنتج، كقطع الغيار لآلليات الثقيلة والكسارات وفراش المضخات الكبيرة والعنفات، و 

 ترميم العيوب إن وجدت 

 فني ميكانيكي/معامالت حرارية      .6

660 
تركيب أفران المعالجة الحرارية للمعادن ) أفران الحث الكهربائي العادي و الغاز الخاملة و 

 النتردة والكربنة

 تجهيز وتشغيل المعالجة الحرارية للمعادن  661

 تحديد وتنفيذ المعالجة الحرارية للمشغوالت المعدنية وتفقد المنتج وفحصه  662

 صيانةفني ميكانيكي/       .7

 تجهيز وتشغيل المخارط والفرايز والمكاشط والمثاقب  663

 تقدير كميات مواد العمل، وتوفيرها ومطابقة مواصفاتها  664

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 فحص وتفقد المعدات بعد إجراءات الصيانة  665

 فني ميكانيكي/اجهزة دقيقة      .8

666 

تركيب أجهزة ومعدات األنظمة الهيدرولية والنيوماتية )ماكينات الحقن والنفخ البالستيكية 

وماكينات التعبئة للمواد الدوائية والغذائية والتركيبات اآللية والحدبات واذرع الدفع وأجهزة 

 التحكم والحماية، وتشغيلها بحسب أدلة التركيب والتشغيل 

786 
تتبع مخططات التحكم الكهربائية للمعدات واألجهزة الهيدرولية والنيوماتية والتحكم والحماية، 

 وفحصها، وتشخيص أعطالها باستخدام أجهزة الفحص والقياس، ومتابعة إجراءات إصالحها 

787 
والتركيبات  إعداد قوائم قطع الغيار االحتياطية الالزمة للمعدات واألجهزة الهيدرولية والنيوماتية

 اآللية، ومتابعة توفيرها 

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

         فني ميكانيكي/اخرى      .9

 الرسامون الهندسيون 3118

 رسام ميكانيكي      .0

 دراسة التصاميم المطلوبة،  واعداد  الرسوم  788

789 
لالسطوانات الكاملة والمقطوعة وللمخروط والهرم وقواعد وصناديق رسم االنفرادات الهندسية 

 المداخن

 استنساخ الرسوم باستخدام آالت النسخ والتصوير،وحفظها 790

791 
إنجاز الرسوم الهندسية باستخدام برامج الحاسوب، وطباعتها باستخدام الناسخ اآللي، وحفظها 

 وتخزينها 

 رسام الكتروني      .1

 تحميل البرامج الخاصة بالرسم بجهاز الحاسوب، وقراءة األوامر التشغيلية لهذه البرامج  792

 رسم الدارات اإللكترونية لألجهزة اإللكترونية والشبكات باستخدام الحاسوب 793

794 
رسم المخططات الصندوقية والتمثيلية لألجهزة اإللكترونية باستخدام جهاز الحاسوب. تنظيم 

 مخططات األجهزة اإللكترونية بحسب تعليمات المهندس المشرف



 توثيق مخططات األجهزة والشبكات اإللكترونية بحسب األسس العلمية السليمة  795

 رسام كهربائي      .2

 دراسة مسودة التصاميم الكهربائية، وإعداد الرسوم الكهربائية التنفيذية  796

 تشغيل الحاسوب وبرمجيات الرسم المساعدة وآالت النسخ والتصوير  797

 استنساخ الرسوم باستخدام آالت الرسم والنسخ والتصوير، وتوثيق الرسوم األصلية  798

         رسام/ أخرى      .3

 رسام ميكانيكي/ إنتاج      .4

 وتحويلها إلى رسوم هندسية تنفيذية إعداد الرسوم التفصيلية والتجميعية لقطع اإلنتاج، 799

 رسم عينات ونماذج المنتجات الميكانيكية ألجزاء األدوات والقوالب 800

 تنفيذ الرسم التجميعي للقوالب بأنواعها  801

 إنتاج الرسوم باستخدام الحاسوب وبرمجيات الرسم الميكانيكي  802

 ( Plotterباستخدام الناسخ اآللي )حفظ وتخزين الرسوم، ونسخها  803

 رسام/ مخططات تكنولوجية      .5

804 
رسم المخططات التكنولوجية لمراحل اإلعداد والتحضير والتجميع والتصنيع واختبار المنتجات 

 الجاهزة يدوياً وباستخدام الحاسوب وذلك بحسب المواصفات والرموز والمقاييس المعتمدة 

 إعداد خرائط تعاقب العمليات خرائط التعليمات يدوياً وباستخدام الحاسوب  805

 وضع تعليمات التصنيع ووصف بيانات مواد التصنيع وشروط عملية التصنيع  806

807 
إنتاج المخططات باستخدام آالت الطبع الخاصة بالمخططات، وتخزين وتوثيق المخططات يدوياً 

 وبالحاسوب

 رسام ميكانيكي/ تكييف وتمديدات صحية      .6

808 
رسم المخططات الميكانيكية الخاصة بشبكات أنظمة التكييف والتبريد والتدفئة المركزية 

 والتمديدات الصحية والصرف الصحي ومكافحة الحرائق يدوياً وباستخدام الحاسوب 

 نسخ وتصوير المخططات والرسومات بآالت طباعة الرسوم، 809

 رسم المخططات النهائية اعتماداً على التعديالت واإلضافات المنجزة على الواقع 810

 رسام مخططات هندسية/ أبنية      .7

811 
رسم المخططات المعمارية يدوياً أو باستخدام البرمجيات على جهاز الحاسوب، ورسم 

 المخططات اإلنشائية يدوياً أو باستخدام  الحاسوب

812 
. طباعة المخططات النهائية  وتوثيق As Built Drawingالرسوم التنفيذية النهائية ))إعداد 

 وتصنيف المخططات

 رسام مخططات طرق      .8

 رسم مخططات الطرق يدوياً وباستخدام الحاسوب  813

814 
الحاسوب إعداد الرسوم التنفيذية النهائية، وطباعة المخططات النهائية المعدة باستخدام برامج 

 ومقياس الرسم المطلوب

815 
اختيار األنواع المناسبة من الورق واألحبار وأدوات الرسم، وتوثيق، وتصنيف المخططات، 

 وترتيبها، وحفظها 

 رسام خرائط مساحية      .9

 رسم الخرائط يدوياً أو باستخدام الحاسوب 816

 مراجعة الخرائط المختلفة وتدقيقها  817

818 
طباعة الخرائط النهائية المعدة باستخدام برامج الحاسوب وبمقياس الرسم المطلوب، وتوثيق 

 وتصنيف الخرائط، وترتيبها، وحفظها مفهرسة 

 منفذ أعمال عزل مباني/ عام    .1 واضعو المواد العازلة 7124
 تحديد أعمال العزل المطلوبة 819

 حصر وتحضير الكميات الالزمة من مواد العزل الصوتي أو الحراري لجدران أو سقوف المباني  820



 تفقد السطوح المطلوب عزلها في المباني، وتحديد المعالجات التمهيدية الالزمة لها  821

822 
المواد تنفيذ أعمال العزل المائي والحراري والصوتي للعناصر اإلنشائية المختلفة باستخدام 

 المحددة في المواصفات

 مركِّب مواد عزل خاصة/ مباني    .2

 تفقد السطوح المراد عزلها، وإجراء المعالجات التأسيسية الالزمة لها  823

 تنفيذ طبقات العزل المائي للجدران والسقوف بحسب التعليمات  824

 تنفيذ طبقات العزل الصوتي والحراري في األبنية بحسب التعليمات  825

 معالجة السطوح النهائية لطبقات العزل بالدهان باستخدام المواد الواقية والعاكسة  826

 العاملون في مد االنابيب والسمكرة 7126

 ميكانيكي/ تمديدات صحية      .0

827 
الباردة والساخنة وشبكات الصرف الصحي، ومسار تجهيز مسار خطوط شبكات أنظمة المياه 

 خطوط السخانات الشمسية

 عزل األنابيب الداخلية المخفية والخارجية ألنظمة التمديدات الصحية  828

 تمديد شبكات المياه الباردة والساخنة و شبكات الصرف الصحي وتركيب القطع الصحية 829

830 

والهوايات ومضخات الماء، ووصلها بشبكات المياه، ووصل شبكات المياه تركيب خزانات المياه 

المنزلية بخزان المياه الرئيس وبشبكة المياه العامة، وربط شبكات الصرف الصحي المنزلية 

 بالشبكات العامة

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 مساعد ميكانيكي/ تمديدات صحية      .1

 حفر مسار خطوط شبكات المياه الساخنة والباردة والصرف الصحي 831

832 
تجهيز مواقع تركيب معداتها، وفتح فتحات اختراق للمواسير واألنابيب في الجدران والسقوف، 

 وتثبيت جلب الحماية فيها 

 قص وتسنين األنابيب الفوالذية والنحاسية والبالستيكية   833

 شبكات المياه وعزلها وتركيب القطع الصحيةتمديد خطوط  834

ميكانيكي/ تركيب وصيانة سخانات       .2

 شمسية

 تحديد مسار ومناسيب خطوط شبكات مياه السخانات الشمسية 835

 تجهيز مسار المواسير ومواقع تركيب العناصر، وتجهيز المواسير والعناصر للتركيب  836

837 
تمديد مواسير شبكات السخانات الشمسية، وربطها بخزان الماء وشبكة مياه الخدمة المنزلية 

 وعزلها 

838 
تركيب المجمعات الشمسية وخزانات الماء الشمسي ومضخات التدوير، ووصلها بشبكات مواسير 

 السخانات الشمسية، وتركيب ووصل أجهزة تحكم النظام الشمسي

 ارتفاع وزاوية السمت الشمسيضبط زاوية  839

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

مساعد ميكانيكي/ تركيب وصيانة       .3

 سخانات شمسية

 نقل وتجهيز ومناولة المواد والمعدات الالزمة ألعمال تركيب وصيانة السخانات الشمسية  840

 تجهيز مسار شبكات مواسير مياه السخانات الشمسية ومواقع تركيب عناصرها  841

 قياس أطوال مواسير المياه ، وقصها ووصلها بقطع الوصل وتسنينها وثنيها، وتشكيلها   842

 فك المجمعات الشمسية وتنظيفها وإعادة تجميعها 843

 تنظيف وخدمة المواد والعدد والمعدات وتخزينها  844

 845ميكانيكي/ تمديد شبكات مياه وصرف       .4
تحديد مسار خطوط شبكات المياه العامة والصرف الصحي وتصريف مياه األمطار ومناسيبها، 

وتحديد مواقع تركيب فتحات التنظيف والتهوية والتفتيش )المناهل( بحسب المخططات التنفيذية، 



 وتجهيز مسار خطوط الشبكات ومواقع عناصرها  صحي

846 

حفر وتمديد مسار شبكات المياه العامة والصرف الصحي وتصريف مياه األمطار وتمديد شبكات 

المياه العامة ، وتركيب صمامات التحكم والتحويل ووصالت الفروع والمباني ومأخذ مياه مكافحة 

 الحريق 

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

شبكات مياه وصرف ميكانيكي/ صيانة       .5

 صحي

847 
تتبع مسار خطوط شبكات المياه وخطوط سبكات الصرف الصحي وتصريف مياه األمطار 

 ومناسيبها، وتحديد مواقع عناصرها  

 فك وتركيب وصيانة أو استبدال عناصر الشبكات  848

 الكشف عن تسرب المياه ومعالجة أسبابه  849

 الحرارية لمواسير مياه الخدمة المنزلية الساخنةتفقد وصيانة العوازل  850

851 
تحديد مواقع االنسداد في مواسير المياه وأنابيب الشبكات العامة بأنواعها، وصيانة األعطال 

 وتسليك االنسدادات

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية    499

مساعد ميكانيكي/ تمديد شبكات مياه       .6

 صحي وصرف

852 
نقل وتجهيز ومناولة المواد والعدد والمعدات الالزمة لتنفيذ أعمال تمديد شبكات المياه والصرف 

 الصحي العامة وتصريف مياه األمطار في الموقع 

 حفر مسار خطوط شبكات المياه والصرف الصحي العامة وتصريف مياه األمطار 853

 تجهيز مواقع تركيب فتحات التنظيف والتهوية والتفتيش )المناهل(  854

 تشكيل  المواسير الفوالذية واألنابيب البالستيكية  855

 قص ووصل األنابيب الفخارية واألسمنتية 856

 تركيب فتحات التصريف وحفر التفتيش والتهوية والمناهل  857

شبكات مياه مساعد ميكانيكي/ صيانة       .7

 وصرف صحي

858 
نقل وتجهيز ومناولة المواد والعدد والمعدات الالزمة ألعمال صيانة شبكات المياه والصرف 

 الصحي العامة وتصريف مياه األمطار في الموقع

859 
تسليك االنسدادات وإزالة الترسبات من خطوط الصرف الصحي بالطرائق الكيميائية والميكانيكية 

 أو باستخدام الضاغطات والمضخات والزنبركية

 ميكانيكي/ تمديد شبكات الغاز      .8

 نقل وتجهيز ومناولة المواد والعدد والمعدات الالزمة لتمديد شبكات أنظمة الغاز في الموقع  860

861 
حفر مسار خطوط شبكات الغاز، وتجهيز مواقع تركيب عناصرها ومعداتها، وفتح فتحات 

 اختراق لألنابيب في الجدران والسقوف، وتثبيت جلب الحماية فيها 

 قص ووصل األنابيب النحاسية بقطع الوصل أو الكبس أو اللحام الغازي. 862

 واألدوات وتخزينهاتنظيف وخدمة المواد والعدد والمعدات  863

 مساعد ميكانيكي/ تمديد شبكات الغاز      .9

 فك وفحص وصيانة و تركيب أو استبدال مكونات انظمة التكييف المركزية  864

 فحص أداء أنظمة التكييف المركزي وضبط موزعات الهواء 865

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 تفريغ أنابيب شبكات أنظمة التكييف المركزي، وشحنها ببخار أو سائل وسيط التبريد  866

7127 
ميكانيكيو نصب وصيانة اجهزة  

 التكييف والتبريد
ميكانيكو نصب وصيانة اجهزة التكيف       .0

 والتبريد
        



مساعد ميكانيكي اجهزة تكييف وتبريد       .1

 منزلية
        

 ميكانيكي/ صيانة أنظمة تكييف مركزي      .2

 فك وفحص وصيانة و تركيب أو استبدال مكونات انظمة التكييف المركزية  864

 لحام األنابيب النحاسية بالفضة والنحاس  867

 تفريغ أنابيب شبكات أنظمة التكييف المركزي، وشحنها ببخار أو سائل وسيط التبريد 866

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 ميكانيكي/ تركيب أنظمة تكييف مركزي      .3

 تحديد مسار شبكات مواسير المياه المثلجة ألنظمة التكييف ذات المبخرات المائية 868

869 
تجهيز مواقع تركيب وحدات التكثيف ووحدات مناولة الهواء أو المشعات المروحية وأبراج 

 التبريد ومضخات الماء 

 تمديد أنابيب أنظمة التكييف المركزي وعزلها 870

871 
تركيب مكونات ووحدات التكثيف ووحدات مناولة الهواء أو المشعات الهوائية والمكونات 

 ألنظمة التكييف المركزي المبردة بالهواء ووصلها بأنابيب شبكات األنظمةالميكانيكية 

 تركيب أبراج التبريد ومضخات الماء لشبكات المكثفات المبردة بالماء 872

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

مساعد ميكانيكي/ تركيب أنظمة تكييف       .4

 مركزي

 نقل وتجهيز ومناولة المواد والعدد والمعدات الالزمة ألعمال أنظمة التكييف المركزي  873

 تجهيز مسار مواسير شبكات أنابيب أنظمة التكييف المركزي  874

 تجهيز مواقع تركيب أبراج التبريد ومضخات الماء  875

 حفر مسار شبكات أنابيب ومواسير أنظمة التكييف المركزي  876

 تجهيز أسطوانات لحام الغاز ومنظمات الضغوط، ووصلها بمشاعل اللحام 877

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 ميكانيكي/ تركيب أنظمة تبريد       .5

 حفر مسار شبكات أنابيب ومواسير أنظمة التبريد التجاري والصناعي  878

879 

تمديد أنابيب شبكات أنظمة التبريد التجاري والصناعي فك وإعادة تركيب أو استبدال وحدات 

تبخير وتكثيف أنظمة التبريد التجاري والصناعي وأبراج التبريد ومضخات الماء وفواصل الزيت 

 وصمامات التمرير الجانبي والمكونات الميكانيكية األخرى المساعدة لعمل أنظمة التبريد التجاري

والصناعي، وفك وإعادة تركيب موجهات تدفق المحلول الملحي ومروحة تحريك المحلول 

 الملحي الخاصة بأجهزة صناعة مكعبات وقوالب الثلج التجاري والصناعي 

 لحام أنابيب شبكات أنظمة التبريد، وتركيب منظمات الضغط 880

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

         مساعد ميكانيكي/ تركيب أنظمة تبريد      .6

 881 ميكانيكي/ صيانة أنظمة تبريد       .7

فك و تركيب الضواغط الميكانيكية ألنظمة التبريد التجاري والصناعي والمكثفات المبردة بالهواء 

والمبخرات وأجهزة التمدد والمبردة بالماء وصمامات ماء المكثفات المبردة بالماء وأبراج التبريد 

وفواصل الزيت وصمامات التمرير الجانبي وصمامات تخفيض الضغط ومنظمات ضغط المبخر 

 والمبادالت الحرارية ومجمعات خط السحب ومضخات الماء

 فك وإعادة تركيب أو استبدال مكونات أنظمة صناعة مكعبات وقوالب الثلج التجارية والصناعية  882 

تشغيل أجهزة استرجاع وإعادة تدوير وسيط التبريد و تفريغ وشحن أنابيب شبكات أنظمة التبريد  883 



 التجاري والصناعي

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499 

         مساعد ميكانيكي/ صيانة أنظمة تبريد      .8

 أنظمة التكييف المركزي بحسب برامج عمل الشركة الصانعة وتعليمات المشرف تشغيل وايقاف 884 مشغل/ أنظمة تكييف مركزي      .9

 885 
مراقبة عمل الضواغط والمحركات الكهربائية والعدادات ومقاييس الضغط ومقاييس درجة 

 الحرارة ومقاييس الرطوبة ومقاييس التدفق

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499 

7127 
ميكانيكيو نصب وصيانة اجهزة  

 التكييف والتبريد
ميكانيكو نصب وصيانة اجهزة  التكيف  .10

 والتبريد
        

 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم 7411

           كهربائي/ تمديدات كهربائية        .0

 كهربائي/ تمديدات كهربائية منزلية       .1

 للتمديدات الكهربائية المنزلية قراءة المخططات التنفيذية 886

887 
تحديد مسارات التمديدات الكهربائية المنزلية وتنفيذ أعمال الحفر للتمديدات المنزلية، وتركيب 

 وتوصيل المواسير و علب الوصل التمديدات

888 
والمقابس، األجراس والمبينات والمؤقتات الزمنية  تركيب وتوصيل وحدات اإلنارة والمبدالت

 وأجهزة النداء المنزلي ولوحات التوزيع المنزلية الرئيسة والفرعية

889 
تركيب وتوصيل أجهزة اإلنذار ضد الحريق والسرقة ولوحة التحكم بالتدفئة المركزية، و 

 التأريض، ووصل األرضي لوحة التوزيع المنزلية 

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 كهربائي/ تمديدات كهربائية صناعية       .2

 قراءة المخططات التنفيذية للتمديدات المنزلية والصناعية والتجارية 890

891 

وتثبيت  تركيب ووصل المواسير والقنوات مع علب التمديدات ولوحات التوزيع الكهربائيةتجهيز

لوحات التوزيع الكهربائية الفرعية والرئيسة وتركيبها، ووصل لوحات التوزيع الكهربائية 

 الفرعية والرئيسة بالمنبع الكهربائي

892 
تركيب مفاتيح اآلالت الكهربائية وأجهزة اإلنذار ضد الحريق، وضد السرقة وتوصيلها، وتنفيذ 

 دارات اإلنارة الخارجية والداخلية، وتوصيل األرضي للتمديدات الكهربائية الصناعية 

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 مساعد كهربائي/ تمديدات       .3

 الجدران والسقوف واألرضيات للتمديدات الكهربائية وتجهيز حفرة األرضيحفر  893

894 
تحضير المواد الالزمة للعمل، مثل المواسير والقنوات البالستيكية واألسالك وعناصر التمديدات 

 الكهربائية ومناولتها، و األدوات والعدد واألجهزة الالزمة 

 وتسنينها وتثبيتهاقص مواسير التمديدات وتنظيفها  895

896 
تثبيت علب التمديدات وعلب المبدالت والمقابس في مكانها، وسحب أسالك التمديدات، وتركيب 

 تجهيزات دارات اإلنارة واألجراس والمبينات 

 كهربائي/ أجهزة منزلية       .4

 قراءة مخططات األجهزة المنزلية 897

 المنزلية وتشغيلهاتركيب تجهيزات مشغل األجهزة  898

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 قراءة المخططات الكهربائية واإللكترونية للمصاعد الكهربائية  899 كهربائي/ تركيب مصاعد       .5



 تركيب المحرك الكهربائي ومفاتيح التشغيل والتحكم  ولوحة التوزيع والتحكم للمصعد  900

 تمديد شبكة التمديدات الكهربائية ووحدات اإلنارة والتهوية واإلنذار داخل غرفة المصعد 901

 ربط غرفة المصعد واألثقال مع وحدة القدرة )المحرك( بالبكرات والحبال الفوالذية  902

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 تنظيف وتشحيم وتزييت األجزاء الميكانيكية للمصعد  903

 مساعد كهربائي/ صيانة مصاعد       .6

 تحضير أجهزة الفحص والقياس ومواد العمل واألدوات والعدد الالزمة،  904

905 
حفر مسارات الخطوط وقص وثني وتسنين المواسير والقنوات وتثبيت المفاتيح ولوحات التحكم 

 بحسب التعليمات 

 تنظيف وتشحيم وتزييت األجزاء الميكانيكية للمصعد بحسب برامج الصيانة الوقائية 906

 تنظيف العدد واألدوات بعد إنهاء العمل، وتنظيف وترتيب موقع العمل 907

 كهربائي/ صيانة أجهزة دقيقة       .7

 تركيب تجهيزات صيانة األجهزة الدقيقة بحسب المخطط التوزيعي 908

 تركيب وتشغيل المعدات واألجهزة بحسب أدلة التشغيل  909

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 كهربائي/ أجهزة حماية وتحكم       .8

 المخططات التنفيذية ألنظمة الحماية وأجهزة العد والقياسقراءة  910

 تركيب وتشغيل  أجهزة وأنظمة الحماية 911

 ضبط أجهزة الحماية بمقارنتها بدقة أجهزة الحماية المعيارية وبحسب أدلة الشركة الصانعة 912

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 كهربائي/ أجهزة قياس       .9

 قراءة المخططات الكهربائية ألجهزة القياس الكهربائية  913

 تركيب وتشغيل أجهزة القياس بحسب المخطط التوزيعي 914

 إعداد برامج الصيانة الوقائية والعالجية   499

 ميكانيكيو خدمات االجهزة االلكترونية 7421

 الكتروني أجهزة دقيقة/ تركيب وصيانة       .0

 تركيب أجهزة االرسال والتحكم الذكية 915

 برمجة الحاكمات المنطقية المبرمجة وتركيبها 916

917 
تشخيص أعطال اجهزة القياس ومرسالت االشارة ومحوالت االشارة واجهزة التحكم، االجهزة 

 الدقيقة 

وانذار/تركيب الكتروني أجهزة حماية       .1

 وصيانة

 تركيب أجهزة االنذار ضد الحريق المعنون 918

 تركيب المشغالت والمجسات ألنظمة التحكم في المباني 919

 تركيب وصيانة انظمة االبواب الممغنطة 920

 تركيب وبرمجة البيت الذكي 921

        

الكتروني أجهزة حاسوب/ تركيب       .2

 وصيانة
 تنصيب البرامج ألجهزة الحاسوب و تشخيص اعطال أجهزة الحاسوب 922

الكتروني أجهزة طبية مساعدة/ تركيب       .3

 وصيانة

 تشخيص أعطال االجهزة الطبية المساعدة 923

 صيانة األجهزة و اللوحات االلكترونية الطبية المساعدة 924

 برمجة االت التصوير الرقمية باستخدام الحاسوب 925الكتروني أالت مكتبية الكترونية/ تركيب       .4



 تشخيص أعطال االت التصوير الرقمية واالت السحب السريع وجهاز الناسوخ، وساعات الدوام 926 وصيانة

 صيانة اللوحات االلكترونية للالالت المكتبية المختلفة 927

 الكتروني/ شبكات حاسوبية      .5
 تركيب وتمديد الشبكات الحاسوبية باستخدام األلياف الزجاجية 928

 تشخيص أعطال الشبكات الحاسوبية وصيانتها 929

 الكتروني راديو وتلفزيون      .6
 LCD,LEDتشخيص اعطال شاشات  930

 والمركزيةتركيب وبرمجة نظام اللواقط الفضائية العادية  931

 الكتروني اتصاالت/ سلكية وال سلكية      .7
 تركيب الشبكات السلكية باستخدام األلياف الزجاجية 932

 تشخيص أعطال الشبكة السلكية والالسلكية وصيانتها 933

 الكتروني هواتف      .8

 تمديد شبكات الهاتف داخل المباني 934

 داخل المبنى  تركيب جهاز االنتركم 935

 صيانة اللوحات االلكترونية 936

 


