
مسارات مهنية يف مجال تقنية اللحام

يحظى العاملون املتخصصون يف تقنيات اللحام بفرص ممتازة يف سوق العمل

(SWM) اعت�د االتحاد األملا� للحام ملراقبي ع�ل اللحام

وفًقا للتوجيه رقم DVS ١١٥٧ يتميز باملهارة اليدوية العاملية ويُستعان به كمرشف عىل اللحام يف 

اإلنشاءات البسيطة وتقديم الدعم يف التدريب املهني بالرشكات

ام سارية،  الرشوط: كوادر تحمل شهادة اجتياز امتحان لحَّ

الدرجة: دبلومة/ شهادة

اعت�د االتحاد األملا� للحام (DVS) ملعلمي 

(SI) اللحام

وفقاً لتوجيه االتحاد األملا¤ للحام رقم 

DVS 1158 الخاص بتدريب اللحام§.

الرشوط: مراقب ع¨ل اللحام 

 /(SFM) خب© لحام + ( SWM)

خب© لحام حاصل عىل االعت¨د 

األورو® (EWS)/ خب© لحام 

دويل (IWS) + حاصل 

عىل شهادة إعداد كوادر 

(ADA) §املدرب

الدرجة: شهادة

(SK) لفنيي تركيبات اللحام (DVS) اعت�د االتحاد األملا� للحام

وفًقا لتوجيه االتحاد األملا¤ للحام رقم DVS 1181 هم الكوادر املسئولة عن حساب وتصميم 

تركيبات اللحام.

¹ُكن الحصول عىل اعت¨د االتحاد األملا¤ للحام (DVS) لفنيي تركيبات اللحام يف أٍي من 

التخصصات التالية: 

التصميم املناسب للحام ...

... هياكل تحت تأث© الحمل الساكن يف الغالب 

... هياكل تحت تأث© الحمل الدينامي¾ 

... يف بناء الحاويات ومد املواس© 

... يف بناء اآلالت 

... يف بناء املركبات 

... يف التقنيات البحرية

الرشوط: رسام فني، مراقب ع¨ل أو اجتياز امتحان تخرج 

املهندس§، االنتقال إىل مستوى أعىل كخب© لحام دويل أو فنّي 

لحام أو مهندس لحام متخصص

الدرجة: دبلومة/ شهادة

اعت�د االتحاد األملا� للحام (DVS) لفني اللحام الدويل (فنّي لحام (ST)/ فني لحام حاصل عىل االعت�د األورو� 

 (IWT) فني لحام دويل /(EWT)

Çوجب التوجيه رقم DVS-IIW/EWF 1170 الخاص باالستعانة باملرشف§ عىل اللحام عىل سبيل املثال يف بناء محطات الطاقة و 

هندسة املصانع وبناء مركبات السكك الحديدية وصناعة الفوالذ

الرشوط: اجتياز امتحان الفني§ يف مدرسة فنية معرتف بها حكوميًا يف مجال تقنيات املعادن أو اجتياز امتحان تخرج املهندس§ يف معهد أو كلية 

معرتف بها

الدرجة: دبلومة/ شهادة

(IWIP) لفاحص جودة اللحام الدويل DVS اعت�د

وفقا للتوجيه رقم DVS-IIW/EWF 1178 الخاص باملرشف§ عىل عمليات فحص القطع امللحومة 

يبدأ عمل فاحص الجودة قبل بداية أع¨ل اللحام ويستمر طوال فرتة اللحام ويتضمن عمليات ما بعد اللحام وال 

ينتهي إال بعد جمع النتائج بصورة سليمة يف تقرير فحص.

الدرجة: دبلومة/ شهادة

DIN EN ISO 9712 وجب رشوط معينة تقديم شهادة وفًقا للمعيار رقمÇ و¹ُكن أيًضا

(SAP) للمرشف� عىل اللحام DVS-IIW/EWF اعت�د

Çوجب التوجيه رقم DVS-IIW/EWF 1172 الصادر عن املعهد الدويل للحام (IIW)/االتحاد األورو® للحام (EWF ) بالرشاكة مع االتحاد 

األملا¤ للحام (DVS) والخاص باالعت¨د للمرة األوىل أو تجديد اإلعت¨د للمرشف§ عىل اللحام 

البد من تقديم ما يثبت الخربة املهنية ومستوى املعرفة الحالية يف مجال تقنيات اللحام.

(IWP) م¨رس لحام دويل ،( IWS) خب© لحام دويل ،(IWT) خب© دويل يف تكنولوجيا اللحام ،(IWE) الرشوط: مهندس لحام دويل

الدرجة: شهادة

اعت�د مهندس اللحام الدويل املتخصص بواسطة االتحاد 

األملا� للحام (مهندس لحام متخصص (SFI)/ مهندس لحام 

(IWE) مهندس لحام دويل /(EWE) حاصل عىل االعت�د األورو�

Çوجب التوجيه رقم DVS-IIW/EWF 1170 الخاص باالستعانة باملرشف§ 

عىل اللحام عىل سبيل املثال يف بناء محطات الطاقة و هندسة املصانع وبناء مركبات 

السكك الحديدية و صناعة الفوالذ

الرشوط: اجتياز امتحان تخرج املهندس§ يف معهد أو كلية معرتف بها

الدرجة: دبلومة/ شهادة

(SAP) للمرشف� عىل اللحام (DVS) اعت�د االتحاد األملا� للحام

وفًقا لتوجيه االتحاد األملا¤ للحام رقم DVS 1171 الخاص باالعت¨د للمرة األوىل للمرشف§ عىل اللحام يجب تقديم إثبات 

وإعالن نوايا بشأن الحفاظ عىل املستوى الحايل من املعرفة الخاصة املكتسبة يف تقنيات اللحام وفًقا ألحدث ما توصلت 

إليه التكنولوجيا.

الرشوط: مهندس لحام دويل (IWE)، خب© دويل يف تكنولوجيا اللحام (IWT)، خب© لحام دويل (IWS )، م¨رس 

(IWP) لحام دويل

الدرجة: شهادة

((IWS) خب� لحام دويل /(EWS) خب� لحام حاصل عىل االعت�د األورو� /(SFM) خب� لحام) اعت�د االتحاد األملا� للحام لخرباء اللحام

Çوجب التوجيه رقم DVS-IIW/EWF 1170 الخاص باالستعانة باملرشف§ عىل اللحام عىل سبيل املثال يف بناء محطات الطاقة و هندسة املصانع وبناء مركبات السكك 

الحديدية و صناعة الفوالذ

الرشوط: بدء العمل كعامل متخصص أو مساعد أو مراقب ع¨ل

الدرجة: دبلومة/ شهادة

اعت�د DVS-IWIP (اعت�د فاحص جودة اللحام الدويل 

بواسطة االتحاد األملا� للحام) املستوى S/االعت�د القيايس 

الرشوط: خب© لحام (SFM)/ خب© لحام حاصل عىل 

(IWS) خب© لحام دويل /(EWS) ®االعت¨د األورو

اعت�د DVS-IWIP (اعت�د فاحص جودة اللحام الدويل بواسطة االتحاد األملا� للحام) 

املستوى C/ االعت�د الشامل (شامل)

الرشوط: مهندس لحام متخصص (SFI)/ مهندس لحام حاصل عىل االعت¨د األورو® 

(EWE)/ مهنس لحام دويل (IWE) أو فني لحام (ST)/ فني لحام حاصل عىل 

(IWT) فني لحام دويل /(EWT) ®االعت¨د األورو

اعت�د DVS-IWIP (اعت�د فاحص جودة 

اللحام الدويل بواسطة االتحاد األملا� 

للحام)املستوى B/ األسايس

 /(SP) الرشوط: م¨رس لحام

م¨رس لحام حاصل عىل االعت¨د 

األورو® (EWP)/ م¨رس 

(IWP) لحام دويل

املرشف� عىل اللحام 

املعتمدين من االتحاد 

األملا� للحام (مهندس لحام 

دويل معتمد (CIWE)، فني لحام 

دويل معتمد (CIWT)، خب� لحام 

دويل معتمد (CIWS) ، م�رس لحام دويل 

(CIWP) معتمد

اعت�د االتحاد األملا� للحام مل�رس اللحام الدويل (م�رس لحام (SP)/ م�رس لحام حاصل عىل االعت�د 

((IWP) م�رس لحام دويل /(EWP) األورو�

وفًقا للتوجيه رقم DVS-IIW/EWF 1170 يتميز باملهارة اليدوية العاملية ويُستعان به كمرشف عىل اللحام يف 

اإلنشاءات البسيطة

ام سارية، الرشوط: كوادر تحمل شهادة اجتياز امتحان لحَّ

الدرجة: دبلومة/ شهادة

(DVS) ام الدويل املعتمد من االتحاد األملا� للحام اللحَّ

وفًقا للتوجيه رقم DVS-IIW/EWF 1111 الخاص باللحام الزاوي والصفيح و/أو املواس© Çا يف ذلك امتحان اللحام§ Çوجب املعيار رقم 

DIN EN ISO 9606-1 والتدريب النظري املتخصص والعميل الشامل والحصول عىل شهادة معرتف بها دوليًا للعمل Çرونة يف مجال اإلنتاج

الرشوط: ال توجد، لكنَّ التدريب عىل تقنيات املعادن يعترب ميزة

DIN EN ISO 9606-1 وجب املعيار رقمÇ و شهادة اجتياز امتحان اللحام§ الصادرة عن االتحاد األملا¤ للحام DVS-IIW الدرجة: دبلومة اللحام

التدريب املهني: كوادر متخصصة يف تقنيات املعادن لتخصص تقنيات اإلنشاء

الخطوات األوىل العملية يف تقنيات الوصل

/(IIW) ام دويل» وفقاً للمبادئ التوجيهية التي أقرها املعهد الدويل للحام هناك أكÝ من 340 مؤسسة تعليمية معتمدة من االتحاد األملا¤ للحام (DVS) توفر فرص التدريب التأهييل للحصول عىل لقب «لحَّ

االتحاد األورو® للحام (EWF) بالرشاكة مع االتحاد األملا¤ للحام (DVS) والتي تشمل عمليات اللحام اليدوي واللحام بالغاز واللحام اليدوي بالقوس الكهرباß و اللحام بقوس التنجسá باستخدام غاز وقاß و 

لحام املعادن باستخدام غاز وقاß، ك¨ أن هذه املؤسسات التعليمية بصفتها جهات متخصصة تلبي متطلبات الصناعة في¨ يتعلق بتدريب كوادر تقنيات املعادن يف تخصص تقنيات اإلنشاء. ك¨ يقدم االتحاد 

األملا¤ للحام للع¨ل املهرة ومراقبي الع¨ل والفني§ وخريجي املعاهد العليا العديد من إمكانيات التأهيل املستمر يف مجاالت الوصل والقطع والطالء، وذلك باعتباره رشيًكا يف مجال التأهيل املهني للعامل§

www.dvs-perszert.de :أفضل الفرص ملستقبلك املهني

(DVS) امتحان اللحام� املعتمد من االتحاد األملا� للحام

وفقا للمعيار رقم DIN EN ISO 9606-1 كدليل عىل املهارة اليدوية الالزمة لبعض مجاالت الصالحية املحدودة

الرشوط: إثبات التدريب الفني عىل اللحام و/أو الخربة العملية الصناعية يف نطاق رسيان امتحان اللحام املستهدف.

(DVS) الصادرة عن االتحاد األملا¤ للحام DIN EN ISO 9606-1 الدرجة: شهادة امتحان اللحام§ وفًقا للمعيار رقم


