مؤسسـة التدريـب المهنـي
مركز المناهج ومصادر التعلم

اســم البرنامج :مساعد نجار  /أثاث
مستوى البرنامج

 :مح ّدد مهارة

1

معلومات عامة
 -1القطـاع المهني /القسم

:

الحرفيون والمهن المرتبطة بهم

 -2اســم البرنامج

:

مساعد نجار /أثاث

 -3المستوى المهني

:

( مهني  ،ماهر ،محدد المهارات ) ماهر
4756012

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

 6 -2العمـــر  :ال يقل عن  61سنة
 : 5-2المؤهل العلمي  :انهاء الصف السابع
 3-2أخرى  /حــدد  :يجيد القراءة والكتابة
 -6نمط تنفيذ البرنامج  ( :مؤسسي ،مشترك ،موقع عمل )
) فصل (* )777ساعة

 -7مـــــدة البـرنامـج ( 1

 -8فترة التدريب المتخصص ( 677
 6-8فترة التأسيس العــام (

-

 2-8فترة التأسيس الخاص (

)
-

) ساعة
اسبوع

) اسبوع

 3-8علــوم المهنـــة (  ) 640ساعة
 7-8التدريـب العملـــي ( ) 730ساعة
 2-8التدريب الميداني

 1-8مهــارات استخدامية (
 -9فتـرة الخبـــرة )

( )600ساعة
--

) ساعة (* *)

) ساعة

(*) برامج محدد المهارات أقل من فصل وبالساعات

(**) برامج محدد المهارات ال يوجد مهارات استخدامية
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 -01وصف العمل  /حسب التوصيف المهني
 60أ – الوصف المختصر :يعمل منفردا أو تحت اشراف نجار أثاث ويقوم بتحضيرالمواد ،وتحضير األدوات اليدوية
وتجهيزها واستخدامها وحفظها ،وتشغيل آالت النجارة الثابتة والمحمولة وتنظيفها ،وتجميع وتركيب قطع األثاث
الخشبي ،وتطبيق اجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 01ب – الوصف التفصيلي :يحضّر المواد الالزمة ،وتحضير أدوات النشر اليدوية وتجهيزها وحفظها ،ونشر القطع
الخشبية يدويا .تحضير أدوات التسوية اليدوية وتجهيزها وحفظها ،وتسوية القطع الخشبية يدويا .تحضير أدوات النقر
والتشكيل اليدوية وتجهيزها وحفظها ونقر القطع الخشبية يدويا ،تحضير أدوات التنعيم اليدوية وتجهيزها وحفظها،
وتنعيم القطع الخشبية يدويا .تشغيل آالت النجارة الثابتة والمحمولة وتنظيفها ،ونشر القطع الخشبية على آالت النشر
الثابتة والمحمولة بحسب تعليمات المشرف ،وتسوية القطع الخشبية على آلة التسوية بحسب تعليمات المشرف ،وتسمك
القطع الخشبية على آلة التسميك بحسب تعليمات المشرف ،ونقر القطع الخشبية على آالت النقر ،وتنعيم القطع الخشبية
على آالت التنعيم ،وتنظيف ا آلالت الثابتة والمحمولة .تجميع قطع األثاث ،وتركيب المكمالت .تطبيق اجراءات
وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 01ج – وصف البرنامج حسب احتياجات سوق العمل  :التركيز على تجهيز وتشغيل واستخدام آالت النجارة الثابتة
والمحمولة وخدمتها وصيانتها .اعطاء األهمية والتركيز على عملية احتساب الكلفة للمشغوالت الخشبية .تنمية
االتجاهات السلوكية في العمل والعالقة بين العامل وصاحب العمل وبين العمال بعضهم ببعض.
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 – 66توصيف البرنامج:

 66أ -األهداف العامة للبرنامج  :تحضير المواد األولية وتجهيز آالت النجارة الكهربائية الثابتة والمحمولة واستخدامها
وصيانتها واجراء عمليات تجميع األثات الخشبي مثل غرف النوم والخزائن والمطابخ والمكاتب وصيانة األثاث الخشبي وتطبيق
اجراءات السالمة والصحة المهنية.

-66ب

األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي:

عند إنهاء البرنامج التدريبي يجب أن يصبح المتدرب قادرا على أن-:
 .1يحضّر المواد الالزمة ،ويحضر أدوات النشر اليدوية ويجهّزها ويحفظها،
 .2ينشر القطع الخشبية يدويا.
 .3يحضر أدوات التسوية اليدوية ويجهزها ويحفظها ،ويسوي القطع الخشبية يدويا.
 .4يحضر أدوات النقر والتشكيل اليدوية وييجهزها ويحفظها وينقر القطع الخشبية يدويا،
 .5يحضر أدوات التنعيم اليدوية ويجهزها ويحفظها ،وين ّعم القطع الخشبية يدويا.
 .6يشغل آالت النجارة الثابتة والمحمولة وينظفها ،وينشر القطع الخشبية على آالت النشر الثابتة والمحمولة بحسب

تعليمات المشرف،
 .7يسوي القطع الخشبية على آلة التسوية بحسب تعليمات المشرف،
 .8يس ّمك القطع الخشبية على آلة التسميك بحسب تعليمات المشرف،
 .9ينقر القطع الخشبية على آالت النقر،
 .11تنعيم القطع الخشبية على آالت التنعيم،
.11ينظف اآلالت الثابتة والمحمولة.
 .12يج ّمع قطع األثاث ،ويركب المكمالت.

66ج -األهداف الخاصة بالبرنامج حسب احتياجات سوق العمل
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الرقم

الرقم الرمزي

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية /مهمة

مدة تنفيذها داخل
المركز/ساعة
عملي /مركز
علم مهنة

1

نشر الخشب يدويا

1-77-1-1-71

27

35

2

تسوية القطع الخشبية يدويا

1-77-1-1-72

17

25

3

تشكيل األخشاب باألزاميل والمثاقب والمبارد

1-77-1-1-73

17

37

4

توصيل القطع الخشبية بالبراغي والغراء

1-77-1-1-74

17

15

والدسر

5

تشكيل المشغوالت الخشبية بالوصالت

1-77-1-1-75

15

45

6

اختيار وتركيب متممات المشغوالت الخشبية

1-77-1-1-76

17

25

7

نشر األخشاب باستخدام المنشار الشريطي

1-77-1-1-77

17

25

(الشلة)
8

نشر األخشاب باستخدام المنشار الدائري

9

نشر األخشاب عرضيا باستخدام منشار

1-77-1-1-78

(الصينية) الثابت والمحمول
القطع العرضي

11

تسوية األخشاب باستخدام آلة التسوية
(الرابوخ ) وآلة التسوية المحمولة

11

تسميك األخشاب باستخدام آلة التسميك

12

تثقيب األخشاب باستخدام آلة الثقب (المقدح

(الفارة)

الرأسي)
13

17

45

نقر األخشاب باستخدام آالت النقر األفقية
والرأسية

1-77-1-1-70

17

25

1-77-1-1-11

17

25

1-77-1-1-12

17

27

1-77-1-1-13

17

27

1-77-1-1-14

17

27

6-04-6-6-68

60

52

60

30

2

50

14

صنفرة المشغوالت الخشبية باستخدام آالت

15

تلبيس المشغوالت الخشبية باللدائن

6-04-6-6-35

16

صيانة األثاث الخشبي

6-04-6-6-37

التنعيم الشريطية والقرصية الثابتة والمحمولة

التجهيزات التدريبية

المطلوبة:
5

-1
-2
-3
-4
-5

المواد األولية الالزمة
تحضير وتجهيز العدد واألدوات اليدوية ( أدوات القياس والتخطيط ،أدوات النشر ،أدوات التسوية،
األزاميل والمبارد والمثاقب وأدوات الطرق والمرابط اليدوية)
آالت النجارة الثابتة ( آالت النشر  ،آالت التسوية والتسميك ،آالت النقر ،آالت التنعيم ،آلة التفريز
والتخريم)
اآلالت الكهربائية المحمولة ( آالت الثقب ،النشر ،المسح والتسوية وآالت التشكيل)
وسائل السالمة العامة والصحة المهنية

مواصفات المدرب :
دبلوم كلية مجتمع

المؤهل العملي

:

التخصــص

:

تصميم داخلي وديكور

الخبـــرات

:

ثالث سنوات في المجال

المهارات االستخدامية  ( :برنامج نجاح )  +المواطن االلكتروني
الرقم

* زمن تنفيذ البرنامج (

االختبار

اسم المهارة

) ساعة

6

عدد الساعات الكلي *

7

