مؤسسـة التدريـب المهنـي
مركز المناهج ومصادر التعلم
قسـم الب ارمــج والمناهـج
اســم البرنامج  :رسام تصاميم مالبس
مستوى البرنامج

 :مهني

1

معلومات عامة
 -1القطـاع المهني

:

الصناعة والتعدين واإلنشاءات

 -2اســم البرنامج

:

رسام تصاميم مالبس

 -3المستوى المهني

:

( مهني  ،ماهر  ،محدد المهارات )

 -4الرقم الرمزي للبرنامج :
 -5شروط االلتحاق بالبرنامج :

1-09-2-1-05-3

 1 -5العمـــر  11 :عام فما فوق
 : 2-5المؤهل العلمي  :ثاني ثانوي (ناجح ،راسب)
 3-5أخرى  /حــدد :يفضل من لديه معرفة باألزياء والحاسوب
 -6نمط تنفيذ البرنامج  ( :مؤسسي  ,مشترك  ،موقع عمل )
 -7مـــــدة البـرنامـج (

) ساعة (*)

1411

 ) 1181ساعة

 -8فترة التدريب المتخصص (
 1-1فترة التأسيس العــام (

2

)

 2-8فترة التأسيس الخاص (

2

) اسبوع

 3-1علــوم المهنـــة (
 4-1التدريـب العملـــي (

222

) ساعة

 ) 512ساعة

 5-1مهــارات استخدامية ( 222
 -9فتـرة الخبـــرة (

اسبوع

) ساعة (* *)

 ) 322فصل

(*) برامج محدد المهارات أقل من فصل وبالساعات

(**) برامج محدد المهارات ال يوجد مهارات استخدامية
2

 -01وصف العمل  /حسب التصنيف و التوصيف المهني االردني

 11أ – الوصف المختصر :يعمل من فردا ،او ت حت ا شراف م صمم أز ياء ،وي قوم بر سم
مخططات(بترو نات) المالبـس المختل فة علـا الـورق او الور توو ،وتزهيـز وتشـ يل
ز هاز الحا سوب ال خاص بت صميم البترو نات ،واد خال مخط طات المال بس في ز هاز
الحاسوب وطباعت ها وا زراء الت عديالت علي ها ،وتطب يق إ زراءات ال سالمة وال صحة
المهنية .
 01ب – الوصف التفصيلي :

 )1استخدام الجداول القياسية المعيارية لألجسام.
 )2رسم مخططات المالبس على الورق أو الكرتون.
 )3تجهيز جهاز حاسوب رسم مخططات المالبس وتشغيله حسب التعليمات.
 )4ادخال مخططات المالبس بواسطة المرقم( (digitizerإلى جهاز الحاسوب.
 )5تحوووير مخططووات ا سوواي لتاووميم مووا و تكصيررووا أو تاووغيررا لووتال م القياسووات
المطلوبة.
 )6ترتيب المخططات بحيث يقلل من استهالك القماش قدر المستطاع.
 )7طصاعة المخططات على جهاز الحاسوب حسب فردة القماش.
 )8إجووراا التعووديالت الالزمووة علووى التاووميمد فووي حووال حوودو أ خط و ع وود قوول
المخططات إلى القماش وقاها.
 )9تطصيق إجرااات السالمة والاحة المه ية.

 01ج – وصف البرنامج حسب احتياجات سوق العمل :
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 – 11توصيف البرنامج :

 11أ – األهداف العامة للبرنامج :
توفير ايدي اردنية متخصصة ومدربة ومؤهلة واحاللها مكان العمالة الوافدة.

 11ب – األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي :
عند إنهاء البرنامج التدريبي يجب أن يصبح المتدرب قاد اًر على أن :

 )1يستخدم الجداول القياسية المعيارية لألجسام.
 )2يرسم مخططات المالبس على الورق أو الكرتون.
 )3يجهيز جهاز حاسوب رسم مخططات المالبس وتشغيله حسب التعليمات.
 )4يدخل مخططات المالبس بواسطة المرقم( (digitizerإلى جهاز الحاسوب.
 )5يحوير مخططات ا ساي لتاميم ما و تكصيررا أو تاغيررا لتال م القياسات المطلوبة.
 )6يرتب المخططات بحيث يقلل من استهالك القماش قدر المستطاع.
 )7يطصع المخططات على جهاز الحاسوب حسب فردة القماش.
)8يجر التعديالت الالزمة على التاميمد في حال حدو أ خ ط ع د قل المخط طات
إلى القماش وقاها.
 )9يطصيق إجرااات السالمة والاحة المه ية.

00ج -األهداف الخاصة للبرنامج حسب احتياجات سوق العمل
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محتــوى البرنــامــج التــدريبـي
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية  /مهمة
أساسيات ابتكار وتاميم ا زياا (لوحات التوجهات)
إعداد المخططات ا ساسية للمالبس ال سا ية وتحويررا
إعداد المخطط ال ها ي للمالبس ال سا ية بحسب
التاماميم المختلفة
اعداد المخططات االساسية للمالبس الرجالية
وتحويررا قميص/ب طلون
إعداد المخطط ال ها ي للمالبس الرجالية بحسب
التاماميم المختلفة

.6

يكصر وياغر المخططات وفق الجداول المعيارية
grading

.7

تجهيز القماش
-تا يف االقمشة حسب ا لياف وخاا اها

.8
.9

إعداد مخططات قطع المالبس باستخدام الحاسوب
معالجة مخططات المالبس باستخدام الحاسب()PDS

تشغيل برامج التااميم الجارزة لقطع المالبس وت فيذرا
 .11بالحاسب
ا تاج عي ات قطع مالبس من المخططات المجهزة
.11
وفحاها
المجموع

5

الرقم الرمزي

مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة
عملي
علم
مركز
مهنة

غيرمتوفرة

11

21

1-09-2-1-05

11

70

1-09-2-1-06

15

51

1-09-2-1-01

21

60

1-09-2-1-02

11

35

غيرمتوفرة

11

51

1-09-2-1-12

15

11

1-09-2-1-11

50

125

غيرمتوفرة

40

71

غيرمتوفرة

11

41

غيرمتوفرة

11

50

200

580

التزهيزات التدريبية المطلوبة :

زهازحاســـوب مـــزود بن ـــام  ،Gerberزهـــاز راســـمة ( )plotterزهـــاز نقـــل مخططـــات
( ،)digitizerطاولة عمل ،ازهزة حاسوب ،سونر ،داتاشو ،طابعة ملونة ،عدد ر سم هند سي
وادوات يدوية ،آالت خياطة درزة وحبوة ،واآلالت توميلية .

مواصفات المدرب :
المؤهل العملي

:

التخصــص

:

الخبـــرات

:

دبلوم
تصميم االزياء وتصنيع المالبس.
دورة جيربر(الرسم اآللي)

المهارات االستخدامية :

* الحد االقصا للمهارات االستخدامية (  ) 141ساعة تدريب
الرقم
.1
.2
-3

عدد الساعات الولي *
()111ساعة
( )01ساعة
()01

المادة المقررة
مهارات النجاح
المواطن االلكتروني
اساسيات اللغة اإلنجليزية
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المنسق :ر .اللزنة الفنية
االسم
التوقيع

 :سوسن محمد جابر /مركز ماركا
:

ر.ق .البرامج والمناهج
االسـم
التوقيع

 :جمال ذيب
:

ر .ق .التوصيف والتصنيف المهني :
االسـم
التوقيع

 :مازن الطوباسي
:

منسق القطاعــات المهنيــة :
االسـم

 :خالد عبدهللا مصلح

التوقيع

:
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