مؤسسـة التدريـب المهنـي
مركز المناهج ومصادر التعلم
قسـم الب ارمــج والمناهـج
اســم البرنامج  :مساعد حداد /المنيوم
مستوى البرنامج

 :محددالمهارات

1

معلومات عامة
 -1القسم

:

الحرفيون والمهن المرتبطةبهم

 -2اســم البرنامج

:

مساعد حداد /المنيوم

 -3المستوى المهني

:

محدد المهارات

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

5507177

 1 -5العمـــر  :ال يل عن  11سنة:
 : 2-5المؤه العلمي :

الصف السابع

سالمة األطراف والسمع والبصر
 3-5أخرى  /حــدد
 -6نمط تنفيذ البرنامج  ( :مؤسسي )
 -7مـــــدة البـرنامـج (

 ) 1فصل *

 -8فترة التدريب المتخصص (

(

) فصل

 1-8فترة التأسيس العــام (

)

 2-8فترة التأسيس الخاص (

) اسبوع

 3-8علــوم المهنـــة (
 4-8التدريـب العملـــي (

115

(

اسبوع

) ساعه

(

) ساعه
) ساعه

(

) ساعة

(

 ) 535ساعة

 5-8مهــارات استخدامية (
 -9فتـرة الخبـــرة (

777

) ساعه

) ساعه
(

) ساعه

) ساعة * *
) فص

) ساعه

(

* برامج محدد المهارات أق من فص وبالساعات

* برامج محدد المهارات ال يوجد مهارات استخدامية
2

 -01وصف العمل  /حسب التوصيف المهني

 17أ – الوصف المختصر :

يعمل تحت إشراف حداد ألمنيوم ويقوم بتجهيز وتشغيل معدات تشكيل األلمنيوم ،وتجهيز

المقاطع ،وتجميع مشغوالت األلمنيوم ،والمساعدة في تركيبها في الموقع وتركيب المكمالت ،وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة
المهنية.

 01ب – الوصف التفصيلي :
تركيب صينية اللص لمنشار األلمنيوم ،وضبط عمق اللطع والطو الالزم ،وتشغي منشار األلمنيوم ،وتفلد
مكابس التخريم والفصم والتفريغ .قص الملاطع بحسب اللياسات المطلوبة وفصمها وتفريغها .تجميع األبواب

والشبابيك السحابة والفصالة واللالبة بحسب التعليمات ،تجميع المناخ والمطابخ واألباجورات والمساعدة في
تركيبها في الموقع .تركيب المكمالت ،مث  :الملابض والزرافي واألقفا  ،وتعبئة الفراغات بين الحلق والجدران
باستخدام مادة الحشو المالئمة .تنظيف وتزييت منشار األلمنيوم وآلة فصم األلمنيوم .تطبيق إجراءات
وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 01ج – وصف البرنامج حسب احتياجات سوق العمل
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 – 11توصيف البرنامج :

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

أنيحلق متطلبات التشغي في عم :
مساعد حداد  /المنيوم

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


يتعرف على أنواع وخصائص ومواصفات المعادن

 يقيس األطوال والزوايا باستعمال أدوات وأجهزة القياس الخطية والناقلة والثابتة
 يخطط قطع العمل للتنفيذ

 ينشر المعادن بالمنشار اليدوي

 يجهز ويشغل ويخدم المقادح اآللية
 يبرد المعادن بالمبارد اليدوية

 يختار ويجهز مقاطع األلمنيوم المستخدمة في األبواب والشبابيك
 يفصل أبواب وشبابيك األلمنيوم

 بشكل قضبان ومقاطع األلمنيوم حسب التفصيل
 يجمع أبواب وشبابيك األلمنيوم

 يوصل ويربط قطع الصاج بواسطة البرشمة والبراغي
 يركب أبواب وشبابيك األلمنيوم

 يفصل ويركب مطابخ االلمنيوم
 يفصل ويركب اباجورات االلمنيوم
00ج -األهداف الخاصة للبرنامج حسب احتياجات سوق العمل

تفصيل وتركيب اباجورات االلمنيوم
-

-

 يوصل ويربط قطع الصاج بواسطة البرشمة 4والبراغي -يساعد في يركيب أبواب وشبابيك األلمنيوم

محتــوى البرنــامــج التــدريبـي
الرقم
0
5

الوحدة التدريبية /العناصر التدريبية  /مهمة
التعرف على أنواع وخصائص ومواصفات المعادن
قياس األطوال والزوايا باستعمال أدوات وأجهزة القياس

الرقم الرمزي

مدة تنفيذها داخل
المركز  /ساعة

001/6/0

علم
مهنة

عملي
مركز

01

07

1/6/001

01

07

1

تخطيط قطع العمل للتنفيذ

4/6/001

7

01

4

نشر المعادن بالمنشار اليدوي

7/6/001

01

57

7

تجهيز وتشغيل وخدمة المقادح اآللية

8/6/001

01

51

6

برادة المعادن بالمبارد اليدوية

001/6/6

5

الخطية والناقلة والثابتة

اختيار وتجهيز مقاطع األلمنيوم المستخدمة في األبواب

والشبابيك

0/5/401

8

تفصيل أبواب وشبابيك األلمنيوم

5/5/401

01
01
51

57
51
51

9

تشكيل قضبان ومقاطع األلمنيوم حسب التفصيل

1/5/401

51

67

01

تجميع أبواب وشبابيك األلمنيوم

4/5/401

51

61

00

وصل وربط قطع الصاج بواسطة البرشمة والبراغي

5/0/701

01

51

05

تركيب أبواب وشبابيك األلمنيوم

6/5/401

01

41

01

تفصيل وتركيب مطابخ االلمنيوم

غير متوفر

01

51

غير متوفر

01

11

067

717

04

تفصيل وتركيب اباجورات االلمنيوم
المجموع

التجهيزات التدريبية المطلوبة :
مقص المنيوم ،فريزة المنيوم،مقدح قائم
5

مواصفات المدرب :
المؤه العملي

:

التخصــص

:

الخبـــرات

:

دبلوم كلية مجتمع
إنتاج وآالت
 1سنوات

أعضاء اللجنة الفنية (اللحام وتشكيل المعادن)
مكان العمل
مركز سحاب
مركز سحاب
مركز ياجوز
مركز ياجوز
مركز عين الباشا

االســــــــــم
الرقم
 -1م احمد ابراهيم جعابو
 -2السيد ابراهيم منديل
 -3السيد عبد االله المومني
 -4السيد عبد الرازق الجعيدي
 -5السيد هارون السكر
المهندس ماهر حلمي سعيد
6
 -7السيد خالد العزة
 -8السيد جمال ابو سيف

شركة اطلس
شركة العزة للاللمنيوم
قطاع خاص

المنسق  :ر.اللجنه الفنيه
م.احمد جعابو
االسـم :
التوقيع :
ر.ق.البرامج والمناهج :
االسـم  :جمال ذيب
التوقيع :
ر .ق .التوصيف والتصنيف المهني :
االسـم  :مازن الطوباسي
التوقيع :
منسق القطاعات المهنيه :
م.ابراهيم قطاش
6

مالحظات

