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

حالق نساء

مستوى البرنامج  :ماهر
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 -01وصف العمل  /حسب التوصيف المهني

 11أ – الوصف المختصر  :يعمل منفردا أو تحت إشراف الحالق العام  ،ويقوم بغسل وقص شعر
السيدات وتصفيفه ،وصبغه وتمويجه وتمليسه  ,وتثبيت الشعر المستعار كليا أو جزئيا وتصفيفه،
وتزيين الوجه  ،وتطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية.

 01ب – الوصف التفصيلي :

 -1تفقد تحسس فروة الرأس للمواد ألمستعمله
 -2غسل الشعر

 -3اختيار قصة الشعر المناسبة
 -4تنفيذ قصة الشعر التي تم اختيارها
 -5تصفيف الشعر بالمجفف اليدوي

 -6لف الشعر وتسريحه ( التنفيش  ،التجدبل  ،الرفغ)
 -7تصفيف الشعر بالمكواة الح اررية
 -8تفقد حالة الشعر

 -9صبغ الشعر بشكل كلي

 -12صبغ الشعر بشكل جزئي ( ميش  ،بلياج)

 -11لف الشعر باللفافات الخاصة بعملية التمويج المطلوبة
 -12تمويج الشعر

 -13تمليس الشعر الدائم
-14تثبيت الشعر المستعار كليا أو جزئيا وتصفيفه

 -15تزيين العيون(وضع الظالل والكحل والماسكارة)
 -16اختيار بودرة الخدود وتوزيعها على الوجه
 -17تزيين الشفاه

-18تعبئة السجالت الخاصة بالزبون وتوثيق العملية التي تم تنفيذها.
-19تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية.
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 01ج – وصف البرنامج حسب احتياجات سوق العمل :يجب على المتدرب ان يصبح قادرا على ان يقوم
بالمهام التالية-:

 إزالة الشعر الزائد غير المرغوب فيه -العناية باليدين والقدمين

 – 11توصيف البرنامج :

 11أ – األهداف العامة للبرنامج  :عند إنهاء البرنامج التدرييي يجب أن يصبح المتدرب قاد اًر على

أن يحقق متطلبات التشغيل لعمل حالق نساء .
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 11ب – األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي :
عند إنهاء البرنامج التدريبي يجب أن يصبح المتدرب قاد اًر على أن :

 -1يتفقد تحسس فروة الرأس للمواد ألمستعمله
 -2يغسل الشعر

 -3يختار قصة الشعر المناسبة
 -4ينفذ قصة الشعر التي تم اختيارها
-5يصفف الشعر بالمجفف اليدوي

 -6يلف الشعر وتسريحه ( التنفيش  ،التجدبل  ،الرفغ)
 -7يصفف الشعر بالمكواة الح اررية
 -8يتفقد حالة الشعر

 -9يصبغ الشعر بشكل كلي

 -12يصبغ الشعر بشكل جزئي ( ميش  ،بلياج)

 -11يلف الشعر باللفافات الخاصة بعملية التمويج المطلوبة
 -12يموج الشعر

 -13يملس الشعر تمليسا دائم
 -14يثبت الشعر المستعار كليا أو جزئيا ويصففه

 -15يزين العيون(يضع الظالل والكحل والماسكارة)
 -16يختار بودرة الخدود ويوزعها على الوجه
 -17يزين الشفاه

-18يعبئ السجالت الخاصة بالزبون ويوثق العملية التي تم تنفيذها.
-19يطبق إجراءات السالمة والصحة المهنية.

00ج -األهداف الخاصة للبرنامج حسب احتياجات سوق العمل
غيرلمرغوب فيه
 يزيل الشعر الزائد ا -يعتني باليدين والقدمين
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محتــوى البرنــامــج التــدريبـي

الرقم

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية  /مهمة

الرقم الرمزي

مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة
علم
مهنة

عملي
مركز

-1

إدارة الصالون

2-02-1-2-02

15

5

-2

تنظيف مراكز التجميل وتجهيزاتها وتعقيمها

2-02-1-2-01

10

15

-3

غسيل الشعر وتكييفه

2-02-1-2-03

15

30

-4

قص الشعر للسيدات

2-02-1-2-05

10

140

-5

تصميم التسريحة المالئمة وتنفيذها

-6

غيرلمرغوب فيه
إزالة الشعر الزائد ا

2-02-1-2-04
0-10-0-0-10

10
15

70

-7

العناية باليدين والقدمين

0-10-0-0-10

10

-8

تزيين الوجه ( المكياج )

2-20-1-1-05

25

50

-9

صباغ الشعر

2-02-1-2-08

60

40

-11

التمويج الدائم للشعر

2-02-1-2-09

10

45

-11

التمليس الدائم ( إرخاء الشعر )

2-02-1-2-10

10

25

2-02-1-2-11

5

10

195

505

-12

حياكة الشعر وتثبيت الشعر المستعار ( االصطناعي ،

الطبيعي )

المجموع

6

45
30

التجهيزات التدريبية المطلوبة :كرسي قص شعر  ،كاونتر قص شعر ،جهاز تعقيم العدد واألدوات  ،جهاز
بخار الشعر  ،جهاز تجفيف الشعر برأسية  ،كرسي تصفيف شعر ،كرسي غسيل شعر،عدد وأدوات يدوية

(عدد وأدوات العناية باليدين والقدمين).

مواصفات المدرب :
المؤهل العملي

:

دبلوم تجميل

التخصــص

:

تجميل

الخبـــرات

:

 5سنوات بعد الدبلوم

المهارات االستخدامية :
المهارات االستخداميه ( برنامج نجاح )  +المواطن االلكتروني
االتصال والتواصل
االلتزام والدقه
االنتماء واالخالص
المنطق واالحساس العام
القدره على تحمل الضغط
المبادره وتحمل المسوليه
الوعي والثقه بالذات
اداره الموارد
اداره المعلومات
المواطن االلكتروني
زمن تنفيذ البرنامج  011ساعه وال يوجد اختبار او عالمات (مهارات حياتيه )
وتحسب عالمه المهارات على اساس تقييم المتدرب من خالل
مهاره المواطن االلكتروني فقط  01 %01ساعه
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لجنه اعداد البرامج التدريبيه
المنسق  :ر.اللجنه الفنيه
االسـم :
التوقيع :
ر.ق.البرامج والمناهج :
االسـم  :جمال ذيب
التوقيع :
ر .ق .التوصيف والتصنيف المهني :
االسـم  :مازن الطوباسي
التوقيع :
منسق القطاعات المهنيه :

التاريخ :
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