مؤسسـة التدريـب المهنـي
مركز المناهج ومصادر التعلم
قسـم الب ارمــج والمناهـج
اســم البرنامج :

خياط مالبس قطنية ورياضية

مستوى البرنامج :

ماهر

1

معلومات عامة
 -1القطـاع المهني

:

الصناعة والتعدين واالنشاءات

 -2اســم البرنامج

:

خياط مالبس/قطنية ورياضية

 -3المستوى المهني

:

( مهني  ،ماهر  ،محدد المهارات )

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

1-09-2-1-16-2

 1 -5العمـــر :
 : 2-5المؤهل العلمي  :الصف العاشر
 3-5أخرى  /حــدد الئق صحيا
 -6نمط تنفيذ البرنامج  ( :مؤسسي  ،مشترك  ،موقع عمل )
 -7مـــــدة البـرنامـج (

) فصل ()*( )1411

2

881

 -8فترة التدريب المتخصص (
 1-8فترة التأسيس العــام ( 55

125

 4-8التدريـب العملـــي (

) ساعة

465

 5-8مهــارات استخدامية (
 -9فتـرة الخبـــرة (

) ساعة ( )2أسبوع
 ) 51ساعة ( )2أسبوع

 2-8فترة التأسيس الخاص (
 3-8علــوم المهنـــة (

525

) ساعة

) ساعة

 ) 255ساعة (* *)
) (ساعة) (فصل )

(*) برامج محدد المهارات أقل من فصل وبالساعات

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

 -01وصف العمل  /حسب التوصيف المهني

 11أ – الوصف المختصر  :يع مل من فرداً أو ت حت ا شراف م شرف خط إن تاج مال بس،
وي قوم با ستخدام ال جداول القيا سية المعيار ية ،وتجه يز مخط طات المال بس القطن ية
للرجــال وافطفــال والســيدات ،وتجهيــز االت الخياطــة وتشــايلها وخــدمتها وتفصــيل
وخياطة المالبس القطنية وتفقدها ،وتطبيق اجراءات السالمة الصحة المهنية.

 01ب – الوصف التفصيلي :

 -41استخدام الجداول القياسية المعيارية لألجسام.
 -41تجهيز المخططات ( البترونات) األساسية القطنية الخارجية.
 -41نقل المخططات إلى القماش وقصها.
 -41تجهيز ألة الدرزة وتشغيلها وخدمتها.
 -41تجهيز آلة الحبكة وتشغيلها وخدمتتها.
 -41تجهيز آلة الخياطة متعددة اإلبر وتشغيلها وخدمتها.
 -02تجهيز آالت الخياطة التكميلية الالزمة ( عراوي .أزرار .لقطة)  ،وتشغيلها وخدمتها.
 -04إجراء العمليات التحضيرية لخياطة المالبس القطنية.
 -00تفصيل بلوزة ( تي شيرت) وخياطتها.
 -02تفصيل بنطلون رياضة وخياطته.
 -01تجهيز المالبس القطنية بالكمية والقطع المفردة.
 -01تركيب األزرار واإلضافات الالزمة للمالبس القطنية والرياضية.
 -01إجراء التعديالت على القطع المتنجة.
. -01
0101ج –-وصف البرنامج حسب احتياجات سوق العمل :

-01
 -22تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهينة.
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 – 11توصيف البرنامج :

 11أ – األهداف العامة للبرنامج  :تأهيل وتدريب عمالة اردنية قادرة على االنخراط في سوق العمل
وتلبية احتياجاته .

 11ب – األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي :
عند إنهاء البرنامج التدريبي يجب أن يصبح المتدرب قاد اًر على أن :
 -4استخدام الجداول القياسية المعيارية لألجسام.
 -0يجهز المخططات ( البترونات) األساسية القطنية الخارجية.
 -2ينقل المخططات إلى القماش وقصها.
 -1يجهز ألة الدرزة ويشغلها ويخدمها.
 -1يجهز آلة الحبكة ويشغلها ويخدمها.
 -1يجهز آلة الخياطة متعددة اإلبر ويشغلها ويخدمها.
 -1يجهز آالت الخياطة التكميلية الالزمة ( عراوي .أزرار .لقطة)  ،ويشغلها ويخدمها.
 -1ينفذ العمليات التحضيرية لخياطة المالبس القطنية.
 -1يفصل بلوزة ( تي شيرت) ويخيطها.
 -42يفصل بنطلون رياضة ويخيطه.
 -44يجهز المالبس القطنية بالكمية والقطع المفردة.
 -40يركب األزرار واإلضافات الالزمة للمالبس القطنية والرياضية.
 -42يجري التعديالت على القطع المتنجة.
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محتــوى البرنــامــج التــدريبـي
مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة

الرقم

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية  /مهمة

الرقم الرمزي

4
0
2

تجهيز القماش
تجهيز وتشغيل الة الدرزة الصناعية وخدمتها
تجهيز آلة الحبكة الصناعية وتشغيلها وخدمتها
تجهيزالة الخياطة متعددة اإلبر (الرش) الصناعية
وتشغيلها وخدمتها.
إجراء العمليات التحضيرية للخياطة( تي شيرت  ،بولو
شيرت  ،بدلة رياضية  ،بيجامات  ،شورت سباحة ).
اعداد المخطط االساسي لاللبسة القطنية الرجالية
والنسائية واالطفال ( تي شيرت ,بولو شيرت  ،بدلة
رياضية ).
قص القماش بحسب التصميم النهائي للمخطط .
تجهيز الة تركيب وخياطة المطاط وتشغيلها وخدمتها
تجهيز آلة العراوي الصناعية وتشغيلها وخدمتها
تجهيز الة االزرار الصناعية وتشغيلها وخدمتها
تفصيل بلوزة ( تي شيرت) وخياطتها
تفصيل قميص (بولو شيرت) وخياطتها
تفصيل بنطلون رياضة وخياطتة

4-21-0-4-40
4-21-0-4-41
4-21-0-4-41

41
42
42

4-21-0-4-41

42

12

42

12

1
1
1
1
1
1
42
44
40
42

المجموع

00ج -األهداف الخاصة للبرنامج حسب احتياجات سوق العمل

5

غير متوفرة

علم
مهنة

عملي
مركز

42
12
22

غير متوفرة
4-21-0-4-42
غير متوفرة
4-21-0-4-41
4-21-0-4-41
غير متوفرة
غير متوفرة
غير متوفرة

41

12

42
42
1
1
1
1
42

22
12
02
02
01
01
22

402

112

التجهيزات التدريبية المطلوبة :
 -1االت خياطة صناعية تتناسب واالنواع المتوفرة بسوق العمل (درزة-حبكة-لقطة-ازرار-عراوي-رش -
مطاط)
 -2مواد تدريبية ( اقمشة قطنية مختلفة سحابات منوعة ،كباسات ،ازرار ،مطاط  ،خيوط  ،ادوات خياطة ،
ادوات رسم  ،ادوات قياس )

مواصفات المدرب :
المؤهل العملي

:

التخصــص

:

الخبـــرات

:

دبلوم
تصميم ازياء وتصنيع المالبس

المهارات االستخدامية :
الرقم

عدد الساعات الكلي *
422
12

المادة المقررة
مهارات النجاح
المواطن االلكتروني

412

* الحد االقصى للمهارات االستخدامية (  ) 121ساعة تدريب

6

المنسق  :ر.اللجنة الفنية
 :سوسن جابر /ماركا
االسـم
التوقيع :
ر.ق البرامج والمناهج
 :جمال ذيب
االسـم
التوقيع :
ر .ق .التوصيف والتصنيف المهني :
 :مازن الطوباسي
االسـم
التوقيع :
منسق القطاعــات المهنيــة :
االسـم

 :خالد عبدهللا مصلح

التوقيع

:

7

