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لمهنة لتكوينا   
   لحام

 
 حرف

 

 خالل من( AHK  Tunisie) والتجارة للصناعة األلمانية التونسية الغرفة تقترح ،2202 لعام التأهيل إعادة مشاريع من كجزء

 التابع اإلدماج وإعادة والهجرة للتشغيل األلماني التونسي المركز مع وبالتعاون( CORP) المهني التأهيل وإعادة التوجيه مركز

 . ”لحام حرفي“ لمهنة مهني تدريب تقديم(. GIZ) الدولي للتعاون األلمانية للوكالة

 .المهني التأهيل إلعادة برامجنا إطار في ويدخل مجاني البرنامج هذا

I. المهنة:  تعريف 
 الهياكل توصيل في المتخصص يعمل  .والتشييد البناء صناعة في طلبًا المهن أكثر من واحدة اللحام عامل مهنة تعد حاليًا،

 .األنواع مختلف من األنابيب وخطوط والحاويات والمنتجات واألجزاء المعدنية

 إنتاج تكرير مناطق  مثل األخرى، الصناعات وفي السفن بناء الميكانيكية، الهندسة في البناء، مواقع على اللحامون يعمل

 .والنفط  الطاقة

 

II. اللحام  
 
 : مهام ومسؤوليات حرف

 والرسومات  المخططات قراءة -

 القياسات  أخذ -

 العمل  ومواصفات لمتطلبات وفق اللحام أعمال إجراء -

 المعادن وقطع قص -

 الميكانيكية  واألجزاء والمعادن األدوات بين للجمع المناسبة المعدات وتشغيل استخدام -

 النهائية  والقياسات األبعاد تحقق أنها من والتأكد تصنيعها يتم التي القطع فحص -

 سالمة على للحفاظ والحذر الحيطة أخذ -

III.  برنامج : 

 :محاور 3 على التدريبي جالبرنام  يرتكز -

 

 :النظري التدريب -



 

                                                                                                                2 
 

 الحماية  وسائل •

 والرسومات  المخططات قراءة •

 اللحام عمليات أنواع •

 :التقني التدريب -

 اللحام تقنية •

 المعادن وقطع قص •

 األوتوماتيكي شبه اللحام •

 ألمنيوم /  ستانلس تيج لحام •

 :الشخصية المهارات على التدريب -

 التواصل  مهارات •

 الجماعي العمل مهارات  •

 ذاتية سيرة إنشاء •

 الشخصية  المقابلة في تنجح كيف •

 اللحام  مجال في عمل عن البحث إستراتيجية •

 

IV.  :أهداف التدريب 
 

 :تعلم لهم يتيح تقنيًا تدريبًا المشاركون سيتبع

 
 اللحام  مهنة أساسيات اكتساب -
 المختلفة  اللحام تقنيات على التعرف -

 

 :يلي ما بتعلم الشخصية المهارات على التدريب لهم سيسمح

 
 العمل مكان في لشخصيةا المهارات أهمية إدراك -
 المقابلة خالل الشخصية صفاتهم إبراز -
 وتوقعاتهم تتوافق وظيفة على العثور على قدرتهم تحسين -
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V.  المترشحمعايير : 
 

 سنة  35و 21 بين أعمارهم تتراوح وإناث ذكور –

 عمل عن باحث –

 أكثر أو ثانوي مستوى أو BTP / BTS على حاصل –

 المقررة  الفترات خالل األنشطة جميع في بالمشاركة وتتعهد التدريب فترة خالل متاح تكون أن –

 

VI.  المطلوبةالمؤهالت : 
 

 التفاصيلالدقة واالنتباه إلى  –

 اللحام  أعمال في االلتزام –
 العمل  تحمل على القدرة –
 جيدة بدنية بلياقة التمتع –
 المسؤولية  حس  –

 

VII.  :شح  كيفية الير
 ، يرجى للتقديم

  ترشح استمارة تعمير يرجى –

 

VIII.  شح:  غالق باب تقديم طلباتإ   الير
 

 24/10/2022في حالترش باب سيغلق

 

 

https://ar.wikihow.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D8%A9

