
 

 تم اعداد المادة بواسطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

 V1 1-7-2015االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي  - قطاع تنمية الموارد البشرية



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 1 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 5 ............................................................................................ (صرف - مياه) المحطات أنواع

 5 .......................................................................... (كهرباء - ميكانيكا) للمحطة الرئيسية المكونات

 5 ........................................................................................................................... :مقدمة

 5 ................................................................ التنقية وعمليات الشرب مياه محطات أنواع األول الباب

 5 .......................................................................................................... الجوفية المياه معالجة

 6 ......................................................................................................... الهوائية الجوفية المياه

 6 ............................................................................................... نسبيًا الالهوائية الجوفية المياه

 8 ........................................................................................................ الالهوائية جوفية المياه

 9 ........................................................................................................ السطحية المياه معالجة

 9 ................................................................................................ السطحية المياه معالجة أنظمة

 9 ........................................................................................ (والعيوب المزايا) التقليدية الجةالمع

 11 .............................................................................................................. السريع الترشيح

 11 ................................................................................................... السريع الترشيح محطات

 direct filtration .................................................................................... 11 المباشر الترشيح

 two stage filtration ....................................................................... 16 المرحلتين ذو الترشيح

 16 ..................................................................................... الروبة تعويم نظام باستخدام المعالجة

 19 ................................................................... الشرب مياه لمحطة الرئيسية المكونات الثاني الباب

 19 ............................................................................ :بالمأخذ والعالقة الطافية االجسام فصل أوال

 19 ................................................................................................................. :المآخذ أنواع

 19 .......................................................................................................... :الماسورة مأخذ. 1

 12 ............................................................................................................ :الشاطئ مأخذ. 1

 12 ........................................................................................................ :الميكانيكية المصافي

 11 ............................................................................................................... المصافي أنواع

 Barscreens ............................................................................. 11)) القضبان ذات المصافي. أ

 11 .......................................................................... (:Meshscreens) الشبك ذات المصافي. ب

 15 ............................................................................... (Microstrainers) الدقيقة المصافي. ج

 16 .......................................................................................................العكرة الطلمبات عنبر

 16 ..................................................................................................................... :الطلمبات

 12 ..................................................................................................... الطلمبات تحضير نظام

 18 ............................................................................................................... الترويب عملية

 Flocculation ........................................................................................... 19 التنديف عملية

 19 ......................................................................................................... التنديف طرق أنواع

 clarification ................................................................................................. 11)) الترويق

 11 ................................................................................................... الطبيعي الترسيب نظرية

 11 ..................................................................................................... الترسيب أحواض أنواع

 11 ........................................................................................................ :المستديرة األحواض
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 11 .........................................................................................................المستطيلة األحواض

 11 ..........................................................................................................:المياه دخول منطقة

 11 ............................................................................................................. :الترسيب منطقة

 11 ........................................................................................................ :الروبة تجميع منطقة

 11 .......................................................................................................... الماء خروج منطقة

 11 ........................................................................................... الروبة بطانية باستخدام الترويق

 11 ................................................................................................................... :العمل فكرة

 16 ............................................................................................... النابض المروق عمل نظرية

 16 ......................................................... االنجليزية PWT شركة إنتاج من وهي الترايدنت مروقات

 12 .......................................................................................................... الروبة من التخلص

 18 ........................................................................................................... الروبة جمع أنظمة

 11 ..................................................................................................... (Filtration) الترشيح

 11 ..................................................................................................... سريعة رملية مرشحات

 11 ................................................................................................................... الترشيح آلية

 11 ................................................................................................ للترشيح المختلفة التطبيقات

 11 ......................................................................................................الطبقات متعدد المرشح

 11 ............................................................................................................. بالضغط الترشيح

 15 ................................................................................................ اعلي الي أسفل من الترشيح

 16 ........................................................................................................... المتواصل الترشيح

 16 ................................................................................................. البطيئة الرملية المرشحات

 18 .........................................................................................السريعة الرملية المرشحات أنواع

 18 ......................................................................................................... الكلور حقن منظومة

 18 ......................................................................................................... :المياه تطهير عملية

 19 ........................................................................................ :المياه محطات في الكلور استخدام

 19 ......................................................................................................... :الكلور عمل نظرية

 19 .................................................................................................:بالمحطات الكلور منظومة

 52 ........................................................................................................... الكلور حقن أجهزة

 52 ................................................................................................................. الشبة منظومة

 51 ............................................................................................................ األرضي التخزين

 51 ............................................................................ (االرضي الخزان) المرشحة المياه أحواض

 51 .............................................................................................................. :العالي التخزين

 51 ................................................................................................... المرشحة الطلمبات عنبر

 51 .............................................................. الصحي الصرف لمياه والرفع المعالجة وحدات مكونات

 51 ......................................................................................................... المعالجة محطة أوال

 51 .......................................................................................................................... مقدمـة

 51 ....................................................................................................................... المصافي

 51 ............................................................................................................... المصافي أنواع

 51 .......................................................................... الفتحات والكبيرة توسطةالم المصافي. 1.1.1
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 51 .................................................................................................... الدقيقة المصافي. 1.1.1

 51 ................................................................................................ المتحركة فيالمصا. 1.1.1

 55 ............................................................................... فيبالمصا توافرها الواجب الفنية الشروط

 56 ...................................................................................................... المصافي تنظيف طرق

 56 ............................................................................................ يدويًا المصافي تنظيف. 1.1.1

 52 .................................................................................(ميكانيكيًا) آليًا فيالمصا تنظيف. 1.1.1

 59 ........................................................................................... الدقيقة فيالمصا تنظيف. 1.1.1

 59 .................................................................... المصافي أمام المحجوزة المواد من التخلص طرق

 59 .................................................................................... للمصافي الهيدروليكي التصميم أسس

 62 ............................................................................................... فيالمصا مخلفات خصائص

 62 .............................................................. (المحجوزة الصلبة المواد) المصافي اتجنو من التخلص

 61 .........................................................................................................(:1/1) تطبيقي مثال

 61 ............................................................................................................. :حةالمتا البيانات

 61 ................................................................................................... للمصافي الفنية السجالت

 61 ............................................................................................ :للمصافي اليومية السجالت. 1

 61 ........................................................................................... :للمصافي الشهرية لسجالتا. 1

 61 ............................................................................................................ التقطيع أجهزة. 1

 61 ......................................................................والشحوم الزيوت وإزالة الرمال فصل وحدات. 1

 61 ................................................................................................ الرمال فصل أحواض. 1.1

 61 .................................................................................... والشحوم الزيوت إزالة أحواض. 1.1

 61 ....................................................................................... الرمال فصل أحواض تنظيف. 1.1

 65 ....................................................................................... المترسبة الرمال من التخلص. 1.1

 65 ....................................................................................... الرمال فصل أحواض تصميم. 5.1

 69 .................................................................................... المصاحبة والمواد الرمال إزالة. 6.1

 22 ................................................................................................... (:1/1) رقم تطبيقي مثال

 21 ....................................................................................... الرمال إزالة أحواض تنظيف. 2.1

 21 ................................................................................................. االبتدائي الترسيب أحواض

 21 ................................................................................. االبتدائي الترسيب أحواض من الغرض

 21 ....................................................................................... االبتدائي الترسيب حـوض مكونات

 21 ..................................................................................... التشغيل كفاءة في تؤثر التي عواملال

 21 ........................................................................ الترسيب أحواض في البقاء زمن حساب طريقة

 25 .......................................................................................................... الثانوية المعالجة. 5

 26 .................................................................................................. :الثانوية المعالجة مكونات

 26 ...................................................................................................... البيولوجية عالجةالم. 1

 26 ...................................................... (العالية الحمولة ذات التنقيط مرشحات) الخشنة المرشحات. 1

 26 ............................................................................................................ التهوية حوض. 1

 28 ....................................................................................................... الطبيعية األكسدة برك

 28 .............................................................................................................. الالهوائية البرك
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 28 ....................................................................................................... الترددية األكسدة برك

 28 ................................................................................................................. اإلنضاج برك

 28 ................................................................................................... النهائي الترسيب أحواض

 82 ............................................................................................................ واسـبالر معالجة

 82 ..................................................................................................... الرواسب معالجة طرق

 81 ....................................................................................................... حمأةال تركيز أحواض

 81 ............................................................................................. الحمأة تركيز أحواض وصف

 81 ........................................................................................................ الحمأة هضم أحواض

 81 .................................................................................................. للحمأة كيالميكاني التجفيف

 81 ............................................................................................. طبيعيًا الحمأة تجفيف أحواض

 81 ............................................................................................:الحمأة تجفيف واضأح وصف

 81 .................................................................................................. الرفع محطة مكونات ثانيا

 81 .......................................................................................................................... مقدمة

 81 ................................................................... :الصحي الصرف الرفع محطات إنشاء من الغرض

 81 ....................................................................................................... :الرفع محطة مكونات

 81 .............................................................. :المحطة بيارة  wet well  للمخلفات المستقبل البئر. 1

 81 ........................................................................................................... :الميكانيكي السرند

 81 ............................................................................................................... :اليدوي السرند

 81 ................................................................................................................. :الثابت الشبك

 81 ............................................................................................... (:Dry Well) الجاف البئر

 81 ........................................................................................................ :بالمحطات المواسير

 81 .................................................................................................... الطلمبات نوع اختيار. 1

 85 ......................................................................................................... الرفع محطات تقسيم

 85 ......................................................................................................... الرفع محطات أنواع

 85 ................................................................................................ الرطبة البئر ذات المحطات

 86 ......................................................................................... الجافة البئر/  الرطبة البئر محطة

 86 ............................................................................................................... الطلمبات أنواع

 86 ................................................................................................ المركزية الطاردة الطلمبات

 82 ....................................................................................... األفقية المركزية الطاردة الطلمبات

 88 ........................................................................................ الرأسية المركزية الطاردة الطلمبة

 Submersible pump ............................................................................ 92 الغاطسة الطلمبات

 92 ...................................................................................................... الحلزونية الطلمات. ج

 92 ......................................................................................................... :الميكانيكية األجزاء

 92 ............................................................................................................ :كهربيةال األجزاء

 91 ....................................................................................................................... المحابس

 91 .......................................................................................................................... مقدمة

 91 ...................................................................... :الضخ محطات في واستخداماتها المحابس أنواع

 91 ............................................................................................................... السكينة محابس

 91 .................................................................................................................. الكرة محبس

 91 .................................................................................... الالمركزي القرص ذات المحابس. ج

 95 .............................................................................................................. الفراشة محابس

 96 ...................................................................................................... رجوع عدم محبس. هـ
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 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 18 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 19 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 12 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 15 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 16 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 12 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 18 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 19 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 52 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 51 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 

 

 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 51 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 51 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 51 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 55 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 56 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 52 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 



 درجة حديث - مكونات محطة معالجة  المسار الوظيفي لوظيفة فني صيانة كهرباء
 

 

 

 58 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 


