
 استطالع على مؤهالت الفنيين في مجال كفاءة استخدام املياه والطاقة

ي حقول النص الوارد في املشاركة في االستطالع هي على أساس طوعي. يمكن إدخال أية بيانات ف                    

 الدراسة، 

 

 معلومات الشركة او املؤسسة 

درجة التصنيف في نقابة مقاولي االنشاءات  امؤسسة:.......................................اسم الشركة او  .1

:....................... 

 ..................املحافظة، املدينة:.................................................................... .2

 .....................الشارع:................................................................................. .3

 .............:.............................................................................الشخص املعني .4

 ....................................................................االيميل:.................................. .5

 ...................رقم الهاتف:............................................................................. .6

 ...موظف............كم عدد املوظفين في الشركة؟............................................. .7

-4    الكهروميكانيك  -3      لصرف الصحيا-2      املياه -1ما هو مجال عمل الشركة او املؤسسة؟   .8

 الطاقة املتجددة    

 

 الطاقة استخدام املوظفين و التوظيف في قطاع املياه و كفاءة 

 ال -2نعم      -1هل سمعت سابقا بمركز االعتماد و ضبط الجودة؟  .9

تقوم بمنح اجازات مزاولة املهن ( قسم من وزارة العمل CAQAاالعتماد و ضبط الجودة )مركز 

(www.CAQATVET.gov.joيتطلع املركز .)  تطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة ملزودي   من خالل

التعليمية والتدريبية و االرتقاء بها الى مستوى الى رفع كفاءة مؤسساتنا   التدريب املنهي والتقني

يستطيع الفنيين الحصول على الرخصة بعد اجتياز احتياجات و متطلبات سوق العمل األردني.  يلبي

 اختبار للتحقق من املستوى. 

يرجى ذكر، كم موظف يعملون حاليا في شركتك في مجال املياه وكفاءة استخدام 

 ...موظف....................؟الطاقة

 شهادة  حاصلين على لديكالفنيين العاملين كان املعترف بها على املستوى الوطني. إذا  CAQAشهادة 

CAQA سلط الضوء على مستوى التأهيل وجودة الخدمة. وستكون هذه ميزة في املناقصات هذا سي

 يزيد من فرصتك في املناقصاتمما س

 

http://www.caqatvet.gov.jo/


 ؟او بدون CAQAكم من هؤالء املوظفين يعملون برخصة مهنية صادرة عن 

 األكثر مالءمةو يرجى ذكر كل فني فقط في فئة واحدة               

 بدون عدد املوظفين العاملين  املهنة

 CAQAرخصة من 

عدد املوظفين العاملين 

 CAQAمن  برخصة

والتدفئة  التمديدات الصحية

التسخين بالطاقة  و  املركزية

 الشمسية

  

 التكييف

 

 

  

   التركيبات الكهربائية في املنازل 

   الطاقةاملتجددة

 معالجة مياه الصرف الصحي

 

  

 

ضافيين في مجال ال وظفين امل كم عددفي حال حصولك على مشاريع جديدة  بناء على خبراتك السابقة  .11

 ى ذكر عدد من املوظفين الجدد الذين؟ يرجالذين تخطط لتوظيفهم  املياه وكفاءة استخدام الطاقة

  خالل هذه السنة همينتع قد

 يرجى ذكر كل فني فقط في فئة واحدة واألكثر مالءمة              

عدد املوظفين الذين سيتم  املهنة

الحصول على  دون تعيينهم 

 CAQAرخصة من 

عدد املوظفين الذين سيتم 

 CAQAمن  برخصةتعيينهم 

 

والتدفئة  التمديدات الصحية

التسخين بالطاقة  و  املركزية

 الشمسية

  

 التكييف 

 

 

  

   التركيبات الكهربائية في املنازل 

   الطاقةاملتجددة

 معالجة مياه الصرف الصحي

 

  



متوافرة في مهارتين من املهارات التي ترغب في اكسابها للفنيين في املجاالت التالية غير يرجى تحديد  .11

 موظفيك الحاليين

 املهارات الفنية  املهنة

  التمديدات الصحية

 

  التدفئة املركزية

 

  التكييف

 

التسخين بالطاقة 

 الشمسية

 

 

التركيبات الكهربائية في 

 املنازل 

 

 

  الطاقةاملتجددة

 

معالجة مياه الصرف 

 الصحي

 

 

 

و  خريجي الشركة الوطنية  مؤسسة التدريب املنهي خريجيفنيين من هل انت مستعد لتوظيف  .12

 ال -2نعم       -1؟ للتشغيل و التدريب

 في املجاالت....................................................................................

 

 

 

 حاجة التدريب 

من الوكالة االملانية للتعاون الدولي مزيد من التدريب في مجال املياه ورفع  TWEED  ويقدم مشروع

كفاءة استخدام الطاقة ذات الصلة باملهن املذكورة أعاله )باستثناء التركيبات الكهربائية في املنازل(. 



مزيد من التدريب والترخيص  TWEEDمزيد من التدريب والترخيص هو مجانا. ويقدم املشروع 

 .CAQAين في مجال املياه ورفع كفاءة استخدام الطاقة من قبل للعامل

 

هل لديك االهتمام بمزيد من التدريب و / أو الترخيص ملوظفيك؟ يرجى ذكر عدد من املوظفين من  .13

 املجاالت املهنية / املهن

 يرجى ذكر كل فني فقط في فئة واحدة واألكثر مالءمة              

التدريب لعدد الحاجة ملزيد من  املهنة

 املوظفين

 

الحاجة للترخيص لعدد من 

 املوظفين

التدفئة و  التمديدات الصحية

التسخين بالطاقة  و  املركزية

 الشمسية

  

 التكييف

 

 

  

 التركيبات الكهربائية في املنازل 

 

  

   الطاقةاملتجددة

معالجة مياه الصرف 

 الصحي

  

 

 التعاون مع مزويدي التدريب 

 ال -2نعم        -1للتعاون مع مزويدي التدريب الرضاء حاجة العمل؟ هل انت مستعد  .14

الذين يقومون بنقل املعرفة للموظفين الحاليين او املوظفين  املدربين هم الفنيين في الشركة  .15

 ال -2نعم         -1هل لدى شركتك/مؤسستك مدربين؟  الجدد.

للمدربين على كيفية نقل معرفتهم للموظفين  مجاني  تدريبالوكالة االملانية للتعاون الدولي وفر ت .16

تدريب لديك االهتمام بتدريس. هل الالجدد والحاليين في التدريب العملي في أفضل طريقة وكيفية 

 املدربين و / أو تدريب فنيين من الشركة ليصبح مدرب في شركتك؟

 ال -2نعم     -1 

 

 شكرا جزيال على مشاركتك في االستطالع


