مؤسسـة التدريـب المهنـي
مركز المناهج ومصادر التعلم

اســم البرنامج  :مساعد مجهز مشغوالت جبسية
مستوى البرنامج :

محدد مهارة

1

معلومات عامة
 -1القطـاع المهني /القسم

:

 -2اســم البرنامج

:

 -3المستوى المهني

:

الحرفيون والمهن المرتبطة بهم
مساعد مجهز مشغوالت جبسية
( مهني  ،ماهر  ،محدد المهارات ) ماهر
4703247

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

 1 -7العمـــر  :ال يقل عن  11سنة
 : 0-7المؤهل العلمي  :انهاء الصف السابع
 3-7أخرى  /حــدد  :يجيد القراءة والكتابة
 -6نمط تنفيذ البرنامج  ( :مؤسسي  ،مشترك  ،موقع عمل )
) فصل (*) 777

 -7مـــــدة البـرنامـج ( 1

ساعة

 -8فترة التدريب المتخصص (  ) 377ساعة
 1-8فترة التأسيس العــام ( -
 2-8فترة التأسيس الخاص (
 3-8علــوم المهنـــة (

)
-

77

اسبوع
) اسبوع

) ساعة

 7-8التدريـب العملـــي (  ) 307ساعة
 7-8التدريب الميداني

(  ) 332ساعة

 1-8مهــارات استخدامية ( --
 -9فتـرة الخبـــرة (

) ساعة (* *)

) ساعة

(*) برامج محدد المهارات أقل من فصل وبالساعات

(**) برامج محدد المهارات ال يوجد مهارات استخدامية

 -01وصف العمل  /حسب التوصيف المهني
2

 12أ – الوصف المختصر  :يعمل منفردا أو تحت اشراف مجهز ديكورات جبسية ويقوم بتجهيز القوالب وتجهيز
خلطة الجبس وصب المشغوالت الجبسية بحسب تعليمات المشرف ،وتجهيز مواد تقوية المشغوالت الجبسية ،وتجهيز
أماكن تركيب المشغوالت الجبسية وتعبئة نماذج العمل ،وتطبيق اجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 01ب – الوصف التفصيلي :تحضير القوالب بحسب التصميم المطلوب ودهان القوالب بالمواد العازلة ،اختيار المواد
الالزمة لصب الجبس بحسب المواصفات وتجهيز خلطة الجبس وصب الجبس في القوالب بحسب تعليمات المشرف،
وفك الجبس المصبوب عن القوالب وحفظها .تجهيز مواد التقوية وتجهيز أماكن التركيب وتركيب المشغوالت الجبسية
مثل األطر والكرانيش بحسب التعليمات وتنظيف أماكن العمل وتعبئة نماذج العمل تطبيق اجراءات وتعليمات السالمة
والصحة المهنية.

 12ج – وصف البرنـامج حسـب احتياجـات سـوع العمـل  :عقدد بدرامل لهدذا التخصدل لتلبيدة حاجدة السدوق المحلد .
اعطاء األهمية والتركيز على عملية احتساب كلفة تجهيز وتركيب المشغوالت الجبسية .تنمية االتجاهات السلوكية ف
العمل والعالقة بين العامل وصاحب العمل وبين العمال بعضهم ببعض.
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 – 11توصيف البرنامج:

 11أ -األهــداف العامــة للبرنــامج  :يقددوم بتجهيددز القوالددب وخلددط الجددبس وصددب فد القوالددب وتركيددب المشددغوالت الجبسددية وتطبيددق
اجراءات السالمة والصحة المهنية.

 11ب – األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي :

عند إنهاء البرنامج التدريبي يجب أن يصبح المتدرب قاد ارً على أن:

 -1يحضر القوالب بحسب التصميم المطلوب ويدهن القوالب بالمواد العازلة.
 -2يختار المواد الالزمة لصب الجبس بحسب المواصفات ويجهز خلطة الجبس ويصب الجبس في القوالب بحسب
تعليمات المشرف.
 -3يفك الجبس المصبوب عن القوالب ويحفظه.
 -4يجهز مواد التقوية ويجهز أماكن التركيب ويركب المشغوالت الجبسية مثل األطر والكرانيش بحسب التعليمات.
 -5ينظف أماكن العمل.

11ج  -األهداف الخاصة بالبرنامج حسب احتياجات سوع العمل:
صيانة المشغوالت الجبسية
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الرقم

.1

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية /
مهمة

الرقم الرمزي

تشكيل القطع الجبسية باستخدام قوالب

1-77-3-4-71

مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة
علم مهنة

عملي
مركز

17

07

السحب
.2

تشكيل القطع الجبسية باستخدام قوالب الصب

1-77-3-4-73

17

177

.3

تركيب المشغوالت الجبسية

1-77-3-4-74

15

117

.4

صيانة المشغوالت الجبسية

غير متوفر

17

25
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التجهيزات التدريبية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

المطلوبة:

المواد األولية الالزمة
تحضير وتجهيز قوالب السحب والصب
تحضير وتجهيز أدوات التركيب
تحضير وتجهيز األدوات اليدوية ( قدد معدنية وخشبية ،مسطرين والمشاحيف المناسبة)
تحضير وتجهيز المشغوالت الجبسية
تجهيز وتحضير اآلالت الكهربائية المحمولة
وسائل السالمة العامة والصحة المهنية

مواصفات المدرب :
ثانوية عامة كحد أدنى _ فرع صناعي

المؤهل العملي

:

التخصــص

:

مجهز ديكورات جبسية

الخبـــرات

:

ثالث سنوات في المجال

المهارات االستخدامية  ( :برنامج نجاح )  +المواطن االلكتروني
الرقم

* زمن تنفيذ البرنامج (

االختبار

اسم المهارة

) ساعة
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عدد الساعات الكلي *
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