مؤسسـة التدريـب المهنـي
مركز المناهج ومصادر التعلم

اســم البرنامج  :دهان /أثاث خشبي
مستوى البرنامج

 :ماهر

معلومات عامة
الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

 -1القطـاع المهني /القسم

:

 -2اســم البرنامج

:

 -3المستوى المهني

:

( مهني  ،ماهر  ،محدد المهارات ) ماهر

 -4الرقم الرمزي للبرنامج

:

4424224

دهان /أثاث خشبي

 -5شروط االلتحاق بالبرنامج :
 1 -5العمـــر:
 : 2-5المؤهل العلمي  :الصف العاشر
 3-5أخرى  /حــدد  :يجيد القراءة والكتابة
 -6نمط تنفيذ البرنامج  ( :مؤسسي  ،مشترك  ،موقع عمل )
) فصل (* )2122ساعة

 -4مـــــدة البـرنامـج ( 3

 -8فترة التدريب المتخصص ( 2
 1-8فترة التأسيس العــام ( 4
 2-8فترة التأسيس الخاص (
 3-8علــوم المهنـــة (

 5-8التدريب الميداني

 6-8مهــارات استخدامية (
 -9فتـرة الخبـــرة (

)

اسبوع ( )122ساعة

 ) 8اسبوع ( )222ساعة

122

 4-8التدريـب العملـــي ( 422

) فصل ( ) 1422ساعة

) ساعة

) ساعة

(  ) 442ساعة

222

) ساعة (* *)

 ) 1فصل ( ) 640ساعة

(*) برامج محدد المهارات أقل من فصل وبالساعات

(**) برامج محدد المهارات ال يوجد مهارات استخدامية

 12أ – الوصف المختصر :
يعمللن مدا ل تح ا را ل

حعم لل،اي

يللتاي ارجهيللد يي

ارجهيد تاح
حعته

ح لح

حعته

ته ل
ّ

خ ل

ثل

حعردعلليي حعث رللا احعماماعللا اردعلليي حعم لل،اي

ا عته ارجهيد حعسطاح حعخ يا عوته

عللت حعللته

ارط يق حج حءح

ع ل ي اي للاي رجهيللد تاح

حعيتايا ار ،يوه ااا ه ارجهيد معلتح

اةللي دا م لل،اي
ارعويم

حعردعلليي حعيتايللا ار لل،يوه ااا ه ل اردعلليي

حعللته

اته

حألثل

حعلته

حعخ ل يا ل ي

ار ل،يوه اولج ارجميلش حعم ل،اي

سلرختحي ول ت حعل ف احعال ف ارد يل

حعخ ل

حعر ل يوللدي ةللي دره ااا ل م لاحت ا تاح

حعسالما احعةاا حعمهديا.

حعللته

 12ب – الوصف التفصيلي:
تاح

حخري ل

حعردعلليي ارجهيده ل اخللتمره ااا ه ل اردعلليي حع طللش حعخ ل يا يللتاي  .حخري ل

ارا ته ارجهيده ار ،يوه اردعليي حع طلش حعخ ل يا سلرختحي يي

ار ،يوه ااا ه اته

حعخ يا يتاي  .رجهيد معتح

حعم ،اي

اته دهل ل او للج حعم م للال  .حع للتحت حعس للطاح حعخ ل ل يا ع عمويل ل
اة ل

ا حعم لل،اي

امعجدره ل  .ته ل

حعم لل،اي

حعللته  .حع ل تك ر يللا حيج لدحء احعم مللال
حعم لل،اي

اراتيللت دللاف حعرول

ااا حعماحت احألتاح

حعته

ارخديده  .رع نا دم ل حععمن ارط يق حج حءح

م ،اي

ته
ع ت حعتا ح حعمرخةةا حعر رهت حعى رخ يج مهدي ّ
و ساق حععمن و هلح حعمج ن احر ف حعاس نن حعماادك عو ا يخري

حارس ل ا حع واللا عللته

ا ي حععم ن عضهي عن.

حعخ ل يا .ردميللا حيرج ه ل

حعلته

حعيتايلا

مث للن حس للرخ ح حألة للم ي احعال ل ق احعرسللايا احعردع لليي

حعخ ل
ارعويم

 12ج – وصف البرنامج حسب احتياجات سوق العمل :

حعم لل،اي

يي

حعردعلليي حعث رللا احعماماعللا

حعديريللا احع للا وا سللرختحي معللتح

حعر ل رللي و ه ل امط للا حألعم ل ن حعمدج لدك مللش حعرةللميم

حجل حء حعةللي دا حعالدمللا عللته

حعم ل،اي

ار ،يوه اختمره  .وج حألجلدحء حعرل يولدي و هل

حعمخرواللا مثللن حعللته د

حألثل

حعخ ل يا لن

اةللي دره ارع نللا دم ل ل حععمللن

حعردعليي حعث رلا احعماماعلا .رجهيلد تاح

حع للته

عللته د

حعردعلليي حعث رللا احعماماعللا

حعلللع روللدي ةللي در  .يل

احعماحةللا  .را للت
حألعمل ن حعمدجلدك

حعسالما احعةاا حعمهديا.

خ يا مل

دل ء حع ولت عرعلاين حعلد ا حعا ةلن

هلح حعمجل ن احعطل ء حألهميلا احعر يلد عولى عمويلا

حعسللوا يا و ل حععمللن احععال للا للي حعع مللن اة ل اا حععمللن

-3-

 11توصيف البرنامج:
حعع ما عو د مج:

 - 11حألهتح

يعمللن مدال ل تح ا را ل

ح لل ح

واره ارجهيد معتح

حعته

عوته

حعته

اردايل عموي

ع ل ي اي للاي رجهي للد حعم لاحت حعالدم للا عوعم للن اراتيللت مي رهل ل ااسل ل ا

تهل ل
ّ

رجهيلد ار ل،ين تاح

حعلته

حعمخرواا ارط يق حج حءح

حعخ ل يا

حعيتايلا ارجهيلد سلطاح حعم ل،اي

حعسالما احعةاا حعمهديا.

11ب -األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي:
عدت حده ء حع د مج حعرت ي
-1
-2

يخر

يخر

ية ح حعمرت ا ت ح عوى

يجا

تاح حعردعيي ايجهده ايختمه اياا ه ايد ّعي حع طش حعخ يا يتاي .
يي حعردعيي حعث را احعماماعا ايرا ته ايجهده اي ،وه ايد ّعي حع طش حعخ يا

سرختحي يي

حعردعيي حعث را احعماماعا.

-3

يجهد تاح

-5

ياج حألجدحء حعر يودي و ه ايتهده اياج حعم مال .

-4
-6

يجهد معتح

-7
-8
-9

حعته

حعته

حعيتايا اي ،وه اياا ه ايته حعم ،اي
اي ،وه ايختمه .

ي عت حعسطاح حعخ يا ععموي
اة

ا حعم ،اي

يته حعم ،اي

حعته

احعماحةا .

يرا ت حعم ،اي

مثن حسرخ ح حألةم ي احعا ق احعرسايا احعردعيي

عته د

حعمخرواا مثن حعته د

حعديريا احع ا وا سرختحي معتح

حعر ري و ه ايط ق حألعم ن حعمدجدك مش حعرةميم

اياتت داف حعرو

ايج ع حعةي دا حعالدما عته

ةي در .

حألعم ن حعمدجدك اياا حعماحت احألتاح

ايخدده .

 -11يعبيء دم ل حععمن.

11ج -األهداف الخاصة بالبرنامج حسب احتياجات سوق العمل:
ته

حعم ،اي

حعخ يا يتاي .

امعجدره .

يعيت ر يا حيجدحء احعم مال

 -11ي ي

:

حعخ يا ته

حع اعيسر

حألث

حعخ

حعته .

حعلع رودي

محتوى البرنامج التدريبي

الرقم

1

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية /
مهمة

رسايا حع طش حعخ يا يتاي
ار يا مرمم

2

حخري

3

ةدا ك حعم ،اي

حعخ يا

حعم ،اي

حعخ يا سرختحي يي

حعردعيي حع يطيا احع ةيا حعث را احعماماعا

4

ته

حعم ،اي

5

ة

ا حعسطاح حعخ يا

6

راضي ارجهيد جهدك عمويا حعته

7

ته

حعم ،اي

8

ته

حعم ،اي

9

ةي دا ته

11

اس ا واا ته

حألث

حعخ يا يتاي

حعخ يا ا ت حع ف
حعخ يا ته
حعخ
حألث

حعخ

حع اعيسر

الرقم الرمزي

مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة
علم مهنة

عملي مركز

1-20-1-1-20

12

02

1-24-1-1-26

12

25

1-24-1-1-18

12

25

1-24-3-2-21

5

42

1-24-3-2-22

12

42

1-2-414

12

25

1-24-3-2-23

15

112

1-24-3-2-24

12

122

1-24-1-1-34

8

22

1-24-1-1-35

12

12

التجهيزات التدريبية

المطلوبة:

 -1المواد األولية الالزمة

 -2تحضير وتجهيز العدد واألدوات اليدوية ( أدوات التسوية والكشط)
 -3آالت التنعيم الثابتة والمحمولة

 -4تحضير وتجهيز أدوات الدهان ( ضاغطة الهواء ،فرد الرش ،فراشي دهان ،مشاحيف،
مراوح شفط ،كمامات)

 -5وسائل السالمة العامة والصحة المهنية
مواصفات المدرب
ثانوية عامة كحد أدنى – فرع صناعي

المؤهل العملي

:

التخصــص

:

دهان /أثاث خشبي

الخبـــرات

:

ثالث سنوات كحد أدنى

المهارات الحياتية ومهارات التشغيل الذاتي :
زمن التنفيذ
اسم الوحدة
 52ساعة
االتصال والتواصل الفعال
 52ساعة
استكشاف المسارات المهنية
 52ساعة
تسويق الذات
 52ساعة
حل المشاكل والنزاع
 52ساعة
انشاء وادارة المشاريع الصغيرة
 02ساعة
المواطن االلكتروني
 02ساعة
اساسيات اللغة االنجليزية

المالحظات
االسبوع االول من العام التدريبي
االسبوع الثاني من البرنامج
اثناء تنفيذ البرنامج
اثناء تنفيذ البرنامج
الربع االخير من البرنامج

