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

مزين (ممكيج) عـــام

مستوى البرنامج :

مهنـــي

معلومات عامة
 -1القسم

:

العاملون في مهن الخدمات والبيع في االسواق والمحالت

 -2اســم البرنامج

:

مزين (ممكيج) عـــام

 -3المستوى المهني

:

مهني

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

5142013

 1 -5العمـــر :أن ال يقل العمر عن  18سنة عند االلتحاق بالبرنامج
 : 2-5المؤهل العلمي :الصف الثاني ثانوي
 3-5أخرى  :الئق صحيا
 -6نمط تنفيذ البرنامج  :مؤسسي
 -7مـــــدة البـرنامـج (

 ) 2فصل (*)

 -8فترة التدريب المتخصص (

1

) فصل

 1-8فترة التأسيس العــام ( --

)

اسبوع

 2-8فترة التأسيس الخاص (
 3-8علــوم المهنـــة ( 165

--

(  ) 711ساعة
( --
( --

) اسبوع

) ساعة

 4-8التدريـب العملـــي ( ) 335
 5-8مهــارات حياتية (

(  ) 1411ساعة

(  ) 335ساعة

 ) 222ساعة (* *)

(*) برامج محدد المهارات أقل من فصل وبالساعات

(**) برامج محدد المهارات ال يوجد مهارات استخدامية

) ساعة

(  ) 165ساعة

ساعة

 -9فتـرة الخبـــرة (  ) 022ساعة

) ساعة

( 211
(

) ساعة

 ) 711ساعة

 -01وصف العمل  /حسب التوصيف المهني
 11أ – الوصف المختصر  :يعمل منفردا ويقوم بتهيئة السيدات للتجميل ،وتحديد مراهم وكريمات
التجميل،وتجميل السيدات وتزيين ممثلي المسرح والسينما،وتنظيف وتطهير صالون التجميل

واألدوات ،و تعبئة نماذج العمل ،وادارة المرؤوسين وتنمية مهاراتهم ،و تطبيق اجراءات

وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة.
 01ب – الوصف التفصيلي  :استقبال الزبونة ،واجالس الزبونة على كرسي التجميل،
ووضع المريول لحماية مالبس الزبونة،فحص بشرة الزبونة،وتقديم المشورة للزبونة
بشأن خدمة التجميل المطلوبة وتحضير المراهم والكريمات المناسبة ،واعطاء النصائح
بالمكياج المناسب والطريقة المالئمة لوضعه  .دهن البشرة ووضع االقنعه المرطبة
عليها إلزالة التجاعيد وكرمشة الجلد ،وتدليك الوجه والعنق واأليدي واألرجل ،
ومعالجة بعض العيوب السطحية للجلد ،وإزالة الشعر الزائد بطرق مختلفة ،وتشكيل
وتلوين الحواجب والرموش،وتركيب الرموش الصناعية ،وتركيب بعض مواد التجميل
واألقنعه لمعالجة البشرة ،وتقليم وطالء أظافر اليدين والرجلين.تزيين ممثلي السينما
والمسرح بحسب ارشادات المخرج.تنظيف ادوات التجميل وتطهيرهاوتعقيمها ،
وتنظيف صالون التجميل .تعبئة نماذج العمل .تقييم أداء المرؤوسين ،وتحديد
احتياجاتهم التدريبية وتدريبهم وتنمية مهاراتهم .تطبيق اجراءات وتعليمات السالمة
والصحة المهنية والعامة.

 01ج – وصف البرنامج حسب احتياجات سوق العمل :
-------------------------------------

 – 11توصيف البرنامج :

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

أن يحقق متطلبات التشغيل لعمل مزين (ممكيج) عـــام.

 11ب – األهداف الخاصة للبرنامج التدريبي :
عند إنهاء البرنامج التدريبي يجب أن يصبح المتدرب قاد ار على أن:

-1يستقبل ويجلس الزبونة على كرسي التجميل ويضع المريول لحماية مالبس
الزبونة
 -2يفحص بشرة الزبونة ويقدم المشورة للزبونة بشأن خدمة التجميل المطلوبة
-3يحضر المراهم والكريمات المناسبة ويعطي النصائح بالماكياج المناسب والطريقة
المالئمة لوضعه
 -4يدهن البشرة ويضع االقنعه المرطبة عليها إلزالة التجاعيد وكرمشة الجلد
-5يدلك الوجه والعنق واأليدي واألرجل
-6يعالج بعض العيوب السطحية للجلد
 -7يزيل الشعر الزائد بطرق مختلفة
-8يشكل ويلون الحواجب والرموش يركب الرموش الصناعية -
 - 9يركب بعض مواد التجميل واألقنعة لمعالجة البشرة
-01يقلم ويطلي أظافر اليدين والرجلين
-11يزين ممثلي السينما والمسرح بحسب إرشادات المخرج
-12ينظف أدوات التجميل ويطهرها ويعقمها وينظف صالون التجميل .
 -13تعبئ نماذج العمل يقيم أداء المرؤوسين ويحدد احتياجاتهم التدريبية ويدربهم وينمي
مهاراتهم
 -14يطبق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة.

00ج -األهداف الخاصة للبرنامج حسب احتياجات سوق العمل
---------------------------------------

محتــوى البرنــامــج التــدريبـي
الرقم

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية  /مهمة

الرقم الرمزي

مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة
علم
مهنة

عملي
مركز

-1

إدارة الصالونات

2-02-1-2-02

11

1

-2

تنظيف مراكز التجميل وتجهيزها وتعقيمها

2-02-1-2-01

11

11

-3

التنظيف السطحي للبشرة

-4

التنظيف العميق للبشرة

2-02-1-1-01
2-02-1-1-02

21

11

41

111

-1

تحضير األقنعة ووضعها على البشرة وازالتها

-6

تجميل الوجه ( الماكياج )

2/21/1/1/31
2-02-1-1-05

11

21

21

11

-7

إزالة الشعر الزائد ( غير المرغوب به )

2-02-1-1-04

11

41

-8

العناية باليدين والقدمين

2-02-1-1-06

21

11

165

335

المجمـــوع

التجهيزات التدريبية المطلوبة  :جهاز تسخين واذابة الشمع  ،حهاز تعقيم العدد واألدوات  ،جهاز بخار

أوزوني للوجه  ،جهاز أيوني لتغذية البشرة  ،جهاز الذبذبات العالي للعناية بالبشرة وتعقيمها  ،جهاز فراشي
لتنظيف البشرة  ،جهاز تكبير مزود بعدسة وضوء فلورست  ،جهاز لنقع ومساج القدمين  ،كرسي لعالج البشرة

والمساج  ،كرسي مكياج هيدروليك
مواصفات المدرب :
المؤهل العملي

:

جامعي  /جامعي متوسط

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

لجنه اعداد البرامج التدريبيه
المنسق  :ر.اللجنة الفنية
االسـم :
التوقيع :
ر.ق.البرامج والمناهج :
االسـم  :جمال ذيب
التوقيع :
ر .ق .التوصيف والتصنيف المهني :
االسـم  :مازن الطوباسي
التوقيع :
منسق القطاعات المهنيه :

التاريخ :

