مؤسسـة التدريـب المهنـي
مديرية البرامج واالختبارات
ومصادر التعلم
قسـم الب ارمــج والمناهـج
اســم البرنامج :

خياط /نسائي

مستوى البرنامج  :ماهر

1

معلومات عامة
الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

 -1القسم
 -2اســم البرنامج

:
:

خياط /نسائي

 -3المستوى المهني

:

ماهر

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

4733347

 1 -5العمـــر :
 : 2-5المؤهل العلمي  :إنهاء الصف العاشر كحد أدنى
 3-5أخرى  /حــدد :الئق صحيا
 -6نمط تنفيذ البرنامج  :مشترك
 -7مـــــدة البـرنامـج (  1411ساعة تدريبية )
 -8فترة التدريب المتخصص ()1141
 1-8فترة التأسيس العــام (

1

)

 2-8فترة التأسيس الخاص ( 2

اسبوع
) اسبوع

 3-8علــوم المهنـــة (  )130ساعة
 4-8التدريـب العملـــي (

535

 5-8مهــارات حياتية ( 200
 -9فتـرة الخبـــرة (

) ساعة
) ساعة (* *)

 ) 350ساعة (فصل)

(*) برامج محدد المهارات أقل من فصل وبالساعات

استخدامية
(**) برامج محدد المهارات ال يوجد مهارات
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 -01وصف العمل  /حسب التصنيف العربي المعياري للمهن

 11أ – الوصف المختصر :
منفردا أو تحت إشراف خياط نسائي عام ويقوم بأخذ المقاسات الشخصية وتجهيز مخططات( قوالب )المالبس
يعمل
ً
النسائية وتحضير القماش وتفصيله ،وتجهيز وتشغيل آالت الخياطة الالزمة وخدمتها ،وتجهيز تحضيرات الخياطة
المطلوبة لقطع المالبس النسائية ،وخياطة قطع المالبس النسائية وتركيب اإلكسسوارات الالزمة لها بحسب التصميم

المطلوب وتشطيبها ،وتنفيذ توصيات ومالحظات العميل( الزبون) ،وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 01ب – الوصف التفصيلي :
أخذ المقاسات الشخصية للزبون ،وتحضير المخططات الالزمة لنماذج المالبس النسائية( قميص وبنطال وتنورة
وفستان ).تحويرالمخططات األساسية إلى نهائية وفقا للمقاسات والتصاميم( الموديالت )المطلوبة ورغبة( الزبون ).
تحضير القماش ،وفرده ،ونقل عالمات الخياطة للقماش وقصه .تجهيز آلة الحبكة والدرزة وضبط منظماتها وتشغيلها،
وتنظيفها ،وتزييتها .تنفيذ التحضيرات الالزمة لقطع المالبس النسائية كالجيوب والمردات( المساطر )والياقات واألكمام
والسحابات ،وتحضير البطائن والحشوات الالزمة لقطع المالبس .خياطة قطع المالبس النسائية( قميص وبنطال وتنورة

وفستان) ،وادخال التعديالت المطلوبة عليها بحسب التصميم ومقاسات الزبون ،وتركيب وخياطة اإلكسسوارات الالزمة لها
كالبطائن واألزرار والعراوي .تنظيف قطع المالبس المخيطة من الخيوط الزائدة ،و كي قطع المالبس ،وطيها ،وتغليفها أو
تعليقها .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.
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 – 11توصيف البرنامج :

 11أ – األهداف العامة للبرنامج :

تأهيل وتدريب ايدي عاملة مدربة ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل في قطاع االلبسة
النسائية .

 11ب – األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي :
عند انهاء البرنامج التدريبي يجب ان يصبح المتدرب قادراً على ان-:
 .1يأخذ المقاسات الشخصية للزبون ،ويحضر المخططات الالزمة لنماذج المالبس النسائية(قميص وبنطال
وتنورة وفستان).

 .4يحورالمخططات األساسية إلى نهائية وفقا للمقاسات والتصاميم والموديالت المطلوبة ورغبة الزبون.
 .3يحضر القماش ،ويفرده ،وينقل عالمات الخياطة للقماش ويقصه.
 .7يجهز آلة الحبكة والدرزة ويضبط منظماتها ويشغلها ،وينظفها ،ويزيتها.
 .5ينفذ التحضيرات الالزمة لقطع المالبس النسائية كالجيوب والمردات والمساطر والياقات واألكمام
والسحابات ،ويحضر البطائن والحشوات الالزمة لقطع المالبس.

 .6يخيط قطع المالبس النسائية) قميص وبنطال وتنورة وفستان( ،ويدخل التعديالت المطلوبة عليها بحسب
التصميم ومقاسات الزبون ،ويركب ويخيط اإلكسسوارات الالزمة لها كالبطائن واألزرار والعراوي.
 .4ينظف قطع المالبس المخيطة من الخيوط الزائدة ،ويقوم بكي قطع المالبس ،ويطويها ،ويغلفها أو يعلقها.
 .8يطبق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

00ج -األهداف الخاصة للبرنامج حسب احتياجات سوق العمل
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محتــوى البرنــامــج التــدريبـي
الرقم

الرقم الرمزي

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية  /مهمة

مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة
علم
مهنة

عملي
مركز

-1

تجهيز القماش

1-90-2-1-12

15

19

-2

تجهيز وتشغيل الة الدرزة الصناعية وخدمتها

1-90-2-1-14

19

09

-3

19

09

1-09-2-1-05

19

55

1-09-2-1-06

19

59

1-90-2-1-13
1-90-2-1-10

5

39

5

29

1-90-2-1-11

5

29

-10

تجهيز آلة الحبكة الصناعية وتشغيلها وخدمتها
اجراء العمليات التحضيرية للخياطة (كسرات ،
سحابات  ،جيب...الخ)
إعدددددام المخططددددات الساسددددية للم بدددد النسددددائية
وتحويرها
النسائية بحسب
أعدام المخطط النهائي للم ب
التصاميم المختلفة
 تحوير المخطط الساسي للم ب النسائية بحسبالتصاميم المطلوبة ( بلوزة  ،تنورة  ،فستان ،
،بنطلون)
قص القماش بحسب التصميم النهائي للمخطط .
تجهيز آلة خياطة العراوي الصناعية وتشغيلها
وخدمتها
تجهيز الة خياطة االزرار الصناعية وتشغيلها
وخدمتها
تجهيز آلة القطة وتشغيلها وخدمتها

1-90-2-1-15
غير متوفرة

19

39

1-09-2-1-18

19

29

-11

تفصيل التنورة و خياطتها

1-09-2-1-25

5

49

-12

تفصيل البنطلون النسائي و خياطته

1-09-2-1-30

5

59

-13

تفصيل البلوزة النسائية و خياطتها

غيرمتوفرة

5

49

-14

تفصيل الم ب

المهنية وخياطتها

31-1-2-90-1

19

09

15

تفصيل الفستان و خياطته

1-09-2-1-26

5

49

-10

ضبط جومة المنتج وكيه

غير متوفرة

19

29

139

035

-4
-5

-6

-7
-8
-9

المجموع
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التجهيزات التدريبية المطلوبة :
آلة درزة صناعية  ،آلة حبكة ،آلة عراوي،آلة لقطة ،آلة أزرار ،مقص يدوي ،مقص كهربائي،مكوى كهربائي

يدوي ،طاولة كي ،طاولة لفرد القماش و رسم البترونات(المخططات) ،عدد وأدوات يدوية،قماش خام ،خيوط.

مواصفات المدرب :
المؤهل العملي

:

دبلوم

التخصــص

:

تصميم أزياء

الخبـــرات

:

ال تقل عن  3سنوات منها سنة في المصانع

المهارات االستخدامية :
الرقم

عدد الساعات الكلي *

المادة المقررة

-1

مهارات النجاح

133

-4

E-Citizen

73

-3

اساسيات اللغة اإلنجليزية

73

المجم ــوع

433

* الحد االقصى للمهارات االستخدامية (  ) 141ساع
0

المنسق  :ر.اللجنة الفنية
االسـم  :د .محمود الديسي
التوقيع :
ر.ق البرامج والمناهج
االسـم  :جمال ذيب
التوقيع :
ر .ق .التوصيف والتصنيف المهني :
منسق ضبط الجودة :
االسـم

 :خالد عبدهللا مصلح ابوسالم

التوقيع

:

1

