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المقدمة
قد تم إعداد القاطع (للمالبس الجلد والفرو الجاهزة) (المستوي  )٤وفقا ً ألحكام "التأهيل المهني والفحص والتوثيق" الصادرة
وفقا ً للقانون المذكور في قانون هيئة المؤهالت المهنية العالمية رقم .5544
أعدت مسودة الكفاءة من قبل اتحاد مصدري الجلد والمنتجات الجلدية في إسطنبول ( )İDMİBوالتي تم تفويضها
ببروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بتاريخ  .21.05.2012وأُخذت آراء الهيئات والمؤسسات المعنية بالقطاع فيما يتعلق
االطالع على المسودة النهائية
بالمسودة ال ُمعدة ،وأجريت التعديالت الالزمة على المسودة من خالل تقييم هذه اآلراء .بعد ِ
لهيئة الكفاءة الوطنية من قبل لجنة قطاع المنسوجات ،والمالبس الجاهزة ،والجلود ،وبعد األخذ باآلراء المناسبة للجنة؛ فقد
تقرر وضعها في إطار الكفاءة المهنية ُمصدَّقًا بقرار مجلس إدارة هيئة الكفاءة الوطنية المسجل برقم  2012/98وبتاريخ
.26.12.2012
إننا ندين بالشكر لألشخاص والهيئات والمؤسسات الذين ساهموا في إعداد الكفاءة ،واِبالغ اآلراء ،والفحص ،والتصديق
عليها ،ونوافي بكافة المعلومات كل األطراف التي يمكنها ا ِالستفادة منها.
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المقدمة
وقد تحددت المعايير األساسية إلعداد الكفاءة الوطنية والفحص في اللجان القطاعية موضع التنفيذ في الئحة الكفاءة المهنية
والفحص والتوثيق ،والموافقة عليها وتنفيذها من قبل مجلس إدارة هيئة الكفاءة المهنية.
وتشمل الكفاءات الوطنية العناصر التالية؛
أ) اسم الكفاءة ومستواها،
ب) هدف الكفاءة،
ج) المعايير المهنية التي تشكل مصدرا للتأهيل ،وحدات\مهام المعيار المهني أو وحدات الكفاءة،
د) شروط القبول في اختبار الكفاءة،
هـ) معايير النجاح ونتائج التعلم في بعض وحدات الكفاءة،
و) القياس والتقييم ومعايير المقيم التي ستطبق في اكتساب الكفاءة
ز) فترة صالحية وثيقة الكفاءة ،وشروط التجديد ،وشروط اإلشراف على حامل الوثيقة،
ح) المؤسسة  /المنظمة التي تطور الكفاءة ،ولجنة القطاع المصدقة عليها.
يتم تشكيل الكفاءات الوطنية من خالل االستناد على المعايير المهنية الوطنية و/أو المعايير المهنية الدولية.
الكفاءات الوطنية؛


مؤسسات التعليم والتدريب الرسمية وغير الرسمية،



هيئات إصدار الشهادات المعتمدة،



المنظمات التي قدمت طلب للحصول على توكيل الهيئة،



المنظمات التي أعدت المعايير المهنية الوطنية،



يتم تشكيلها من خالل العمل مع المنظمات المهنية.
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قاطع ]( [12UY0113-4مالبس جلد/فرو جاهزة) (المستوى  )4الكفاءة الوطنية
1

اسم المؤهل

قاطع (مالبس جلد/فرو جاهزة)

2

رمز المرجع

12UY0113-4

3

مستوى

4

4

المكان في التصنيف الدولي

7532 :08 ISCO

5

النوع

-

6

قيمة االئتمان

-

أ) تاريخ النشر

26.12.2012

ب) رقم المراجعة

00

ج) تاريخ المراجعة

-

7

يهدف هذا المؤهل ،قاطع (مالبس جلد/فرو جاهزة)
(المستوى  )4إلى ضمان اكتمال العمل وجودته وتأهيله
وإنتاجه وفقًا لقواعد الصحة والسالمة المهنية.

8

الغرض

9

مصدرا للكفاءة
المعيار  /المعايير المهنية التي تشكل
ً

الهدف األساسي تشكيل قوى عاملة مختصة في مجال
المالبس الجاهزة جلد/فرو من خالل توثيق الكفاءات التي يتم
الحصول عليها من التعليم الرسمي أو غير الرسمي
والكفاءات المكتسبة فيما بعد الدراسة وأثناء الحياة العملية.
تم إعداد قاطع (الجلود  /الفراء المالبس) (المستوى  )4ذو
الكفاءة الوطنية بهدف ضمان أن الموظفين يعرفون مراحل
اإلنتاج والمواصفات الفنية والخصائص للمواد المستخدمة في
قطاع إنتاج المالبس الجلدية  /الفراء وتنفيذها في مكان يوفر
اإلنتاجية والمعيار في اإلنتاج.

قاطع (مالبس جلد/فرو جاهزة) (المستوى  )4المعيار المهني الوطني
10

شرط\ شروط دخول اختبار الكفاءة

-

11

بنية الكفاءة

-11أ) الوحدات اإلجبارية
 12UY0113-4/A1الجودة والصحة والسالمة المهنية والسالمة البيئية
 12UY0113-4/A2عمليات القطع
 12UY0113-4/A3عمليات ما بعد القطع
-11ب) الوحدات االختيارية
-11ج) بدائل تصنيف الوحدات ونتائج التعلم اإلضافية
يتوجب أن يكون المرشح الذي تقدم بطلب االختبار والتوثيق موفقا ً في جميع وحدات أ ،1أ 2و أ 3من أجل توثيق كفاءته المهنية.
12

القياس والتقييم

©هيئة الكفاءة المهنية2012 ،

الكفاءة الوطنية

1

قاطع ]( [12UY0113-4مالبس جلد/فرو جاهزة) (المستوى )4

تاريخ النشر 26.12.2012 :مراجعة .رقم00 :

يتم تطبيق القياس والتقييم على مرحلتين ويطبق بالشكل الذي يلبي جميع معايير النجاح المحددة في الوحدات.
المرحلة االولى :اختبار المعرفة النظرية
المرحلة الثانية :اختبار الكفاءة (اختبار الممارسة)
يجب أن يكون المرشح الختبار األداء (الممارسة) أن يكون قد اجتاز كل وحدات االختبارات النظرية.
يجب أن يكون المرشح قد اجتاز جميع االختبارات النظرية وا ِالختبارالقائم على األداء في كل الوحدات بنجاح ،حتى يكتسب حق الحصول
على الوثيقة.
فترة صالحية نتائج االختبار هي سنة واحدة من تاريخ االمتحا ن .في حال لم يتمكن المرشح من اجتياز أي اختبار في أي وحدة/مرحلة فإنه
يحق له في هذه الفترة إعادة تقديم االمتحان في الوحدة/المرحلة التي لم يتمكن من اجتيازها.
إذا لم يتمكن المرشح في تحقيق النجاح في جميع وحدات المرحلتين خالل عام واحد ،فإنه يجب ان يخضع لالختبار في جميع وحدات
المرحلتين اعتبارا ً من العام الثاني.
امتحان المعرفة النظرية
يتم تقييم المرشح حسب مستوى توفير المقاييس المحددة في قسم تقييم مقياس الوحدة المتعلقة بنجاحه.
توضع أسئله االمتحان واألسئلة النظرية لقياس جميع نتائج التعلم ومقاييس األداء المتوقع وتغطية جميع معايير المعلومات والفهم الواردة في
الملحق.2-
اختبار الكفاءة (اختبار الممارسة)
يتم إجراء التطبيق في بيئة عمل حقيقية ،أو بيئة عمل قريبة من الحقيقية يمكن التحكم بها .يُعد التقييم من خالل قوائم التحكم المشتملة على
معايير النجاح لكل وحدة .المرشح ل كي يتمم كفاءته بنجاح يجب أن يعرض األدلة المتعلقة بما سيمكن إعداده من معايير النجاح المحتلة مكانة
في مرفق .2 -يتم إجراء امتحان تطبيق وحدة التأهيل أ ،1أ ،2أ 3مع الجلود أو واحدة من خامات الفراء .يتم تنفيذ التطبيق من خالل تقديم
أدلة على معايير األداء من قبل القاطع (مالبس جاهزة جلد/فرو) في بيئة العمل الفعلية أو في البيئة التي لديها أقرب الظروف المماثلة للواقع.
فترة صالحية شهادة التأهيل لقاطع (مالبس جلد/فرو جاهزة)
 13فترة صالحية الوثيقة
(المستوى  )4هي  5سنوات من تاريخ إصدار الشهادة.
يجب على المرشح أن يخضع مرة واحدة على األقل للتدقيق
من قبل هيئة التوثيق واالختبار خالل فترة صالحية شهادة
الكفاءة.

14

كثافة المراقبة

15

إدارة التقييم – التقييم الذي سيتم تطبيقه في تجديد الوثيقة

16

مؤسسة/مؤسسات تطوير الكفاءة

اتحاد مصدري الجلود والمنتجات الجلدية في اسطنبول

17

لجنة القطاع المصدقة على الكفاءة

لجنة قطاع النسيج ،المالبس الجاهزة والجلد لهيئة الكفاءة
المهنية

عند نهاية مدة صالحية الوثيقة ،يتم إجراء مراقبة من قبل هيئة
التوثيق بغرض تجديدها .في حال التقييم اإليجابي للمرشحين قاطع
(مالبس جلد /فرو جاهزة) وعدم وجود مراجعة أو تغيير في
الكفاءة لمده عمل عامين ،يتم تمديد وثائقهم لمدة خمس سنوات
أخرى دون الحاجة إلى الخضوع لالختبار مرة أخري.

بالنسبة للمرشحين الذين لم يجتازوا المراقبة أو ال يتمكنون
من توثيق عملهم ،يجب أن يتكرر اختبار األداء لهم مرة
أخرى.
في حالة وجود تغييرات في الكفاءة ،فإنه على المرشحين أن
يشاركوا في اختبارات األداء واالختبارات النظرية للوحدات
المعدلة.
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] [12UY0113-4/A1الصحة والسالمة المهنية والسالمة البيئية

] [12UY0113-4/A1وحدة كفاءة الصحة والسالمة المهنية والسالمة البيئية
1

اسم وحدة الكفاءة

الصحة والسالمة المهنية والسالمة البيئية

2

رمز المرجع

12UY0113-4/A1

3

مستوى

4

4

قيمة االئتمان

-

أ) تاريخ النشر

26.12.2012

ب) رقم المراجعة

00

ج) تاريخ المراجعة

-

5

مصدرا لوحدة الكفاءة
المعيار المهني الذي يشكل
6
ً
قاطع (مالبس جلد/فرو جاهزة) (المستوى  )4المعيار المهني الوطني 11UMS0128–4
7

مخرجات التعليم

نتيجة التعليم  :1يطبق ويعرف قواعد الصحة والسالمة المهنية.
مقاييس النجاح
 :1.1تطبق قواعد الصحة والسالمة المهنية الخاصة بالوظيفة بشكل قانوني وصحيح.
 :1.2يكون فعال في تحديد المخاطر التي يمكن أن تصادف في مكان العمل.
 :1.3يعرف اإلجراءات الالزمة للتبليغ في حال حدوث حوادث عمل أو أمر عاجل ،للمسؤول المعني ،أو وحدات الخدمة المستعجلة.
 :1.4تطبق وتعرف قواعد المساعدة األولية األساسية في الحوادث والحاالت الطارئة.
 :1.5يستخدم معدات الوقاية الشخصية بشكل يالئم العمل.
 :1.6يستخدم معدات التدخل والحفاظ الالزمة والمالئمة لقواعد ت س ع.
نتيجة التعليم  :2معرفة وتطبيق تدابير األمن البيئي.
مقاييس النجاح
 :2.1يطبق تدابير الحفاظ على البيئة المالئمة وفقا للعمل الجاري بشكل فعال.
 :2.2يقوم بفحص اِستهالك المصادر الطبيعية بشكل فعال.
 :2.3يجب أن يكون فعاالً في تحديد التدابير األمنية الخاصة لتقليل المخاطر البيئية.
 :2.4يجب أن يطبق التدابير األمنية الخاصة لتقليل المخاطر البيئية بشكل فعال.
8

القياس والتقييم

 8أ) االختبار النظري
يستخدم نظام سؤال االختيار من متعدد .يجب أن يكون عدد األسئلة في الوحدة أ 1ال تقل عن  10أسئلة .تكون األسئلة متساوية العالمة ،ويتم
تقييم اإلجابة عن طريق اإلجابات النموذجية .ال تؤخذ اإلجابات الخاطئة في االعتبار ويستند التقييم على اإلجابات الصحيحة .يجب على
المرشح أن يحصل على  60/100على األقل ليُعَد ناج ًحا .يجب أن تكون الفترة المحددة لإلجابة عن كل سؤال ال تقل عن دقيقة واحدة .يتم
إجراء االمتحان بنظام الكتاب المغلق .أسئلة المعرفة النظرية تلبي جميع مقاييس النجاح المحددة .يمكن طرح أسئلة االمتحان النظري شفهيًا
من قبل المقيم أثناء تنفيذ العمل ،أو يتم إجراء االختبار على الورق في بيئة الفصل مع وجود عدد كافٍ من المشرفين.
 8ب) االختبار القائم على األداء
يتم إجراء االختبار القائم على األداء على شكل سيناريو تطبيقية ،بما يضمن اختبار جميع جوانب الكفاءة العملية .لن يتم إجراء االختبار
القائم على األداء للوحدة أ 1بمفرده .وسيتم تقييم مقاييس النجاح أثناء االختبارات القائمة على األداء للوحدات أ 2وأ .3يجب على المرشح أن
يجتاز كل خطوات العمل الحرجة المحددة وأن يحصل على عالمة  70/100لكي يُ َعد ناج ًحا في االختبار القائم على األداء.
 8ج) الشروط األخرى المتعلقة بالقياس والتقييم
-

10

لجنة القطاع المصدقة على وحدة الكفاءة

لجنة قطاع النسيج ،المالبس الجاهزة والجلد لهيئة الكفاءة
المهنية

4

9

المؤسسة\المؤسسات التي تطور وحدة الكفاءة

اتحاد مصدري الجلد والمنتجات الجلدية في اِسطنبول
()İDMİB
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5
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] [12UY0113-4/A1الصحة والسالمة المهنية والسالمة البيئية
المرفقات

الملحق :1المعلومات الموصي بها من أجل الحصول على وحدة كفاءة الصحة والسالمة المهنية والسالمة البيئية
 .1المفاهيم األساسية ،وا ِالختصارات ،والرموز ،والمصطلحات المتعلقة بالمهنة
 .2معرفة األدوات المهنية والمعدات واألجهزة واآلالت المتعلقة بالمهنة.
 .3معرفة تشريعات السالمة والصحة المهنية ،وقواعد العمل المطبقة المتعلقة بالمهنة
 .4سالمة العمل والعمال ،تدابير الحوادث ،معدات الحماية
تعليمات سالمة العمل
.a
تعليمات تجنب الحوادث
.b
معدات الوقاية الشخصية
.c
تدابير الحماية الموجودة في المكائن المختلفة
.d
التصرف في حالة الحوادث
.e
المخاطر المتشكلة من أجل بيئة اإلنتاج
.f
 .5معرفة اإلسعافات األولية األساسية
 .6معرفة البيئة وحمايتها
البيئة ،وتلوث البيئة
.a
علم البيئة ،و التوازن البيئي
.b
معلومات عن النفايات
.c
البيئة والحفاظ على البيئة
.d
المشاكل البيئية التي يتسبب بها قطاع إنتاج الجلود
.e
تلوث الماء ،التربة ،الهواء والضوضاء
.f
استخدام المواد الطبيعية بكفاءة
.g
 .7التعريفات والمفاهيم األساسية لنظام إدارة الجودة
الملحق :2بيان معايير النجاح وأدوات التقييم الموضح بوحدة كفاءة الصحة والسالمة المهنية والسالمة البيئية
الكفاءات
الكفاءة
الوطنية
القسم

المعيار
المهني
الوطني
القسم
أ1.5.

1.5

أ4-1 .

1.4

أ1-2.

2.1

أ2-2.

2.2

أ-المهارة
يجب على المرشح أن يعرض األدلة المتعلقة بقدرته على إجراء ما يلي حتى يتم كفاءته بنجاح:
أ1

أ2

يستخدم معدات الوقاية الشخصية بشكل مالئم للعمل.

*

يطبق قواعد اإلسعافات األولية األساسية في الحوادث والطوارئ.

*

يجب أن يطبق تدابير الحفاظ على البيئة بشكل فعال بما يالئم التزامات العمل الجاري.

*

يجب عليه أن يفحص بشكل دوري استهالك المصادر الطبيعية.

*

(*) مقاييس النجاح التي يلزم اجتيازها إلثبات الكفاءة.
المعيار
المهني
الوطني
القسم
أ1- .

1.1

أ2-1.

1.2

الدقة في تحديد األخطار التي يمكن أن تواجهه في محل العمل.

أ3-1.

1.3

أ4-1.

1.4

يجب أن يعرف اإلجراءات الالزمة للتبليغ في حالة حدوث حوادث عمل ،أو أمر عاجل للمسؤول المعني أو
وحدات الخدمة المستعجلة.
معرفة قواعد ا ِالسعافات األولية في الحوادث والطوارئ.

الكفاءة
الوطنية
القسم

ب-المعرفة والفهم
حتى يتم المرشح كفاءته بنجاح ،يجب عليه أن يعرض األدلة المتعلقة بمعرفته وفهمه لألمور التالية:
ب1
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أ3-1.

1.5

معرفة استخدام معدات الوقاية الشخصية بشكل مالئم للعمل.

أ1.4

1.6

معرفة االستخدام المناسب ألدوات التدخل والحماية الضرورية وفقا ً لهيئة السالمة والصحة المدنية.

أ1.4

2.1

أ1-2.

2.2

معرفة ضرورة التحكم بطريقة فعالة في استهالك المصادر الطبيعية.

أ3-2

2.3

يجب أن يكون فعاالً في تحديد تدابير السالمة الخاصة لتقليل المخاطر البيئية.

أ2-2.

2.4

معرفة تطبيق التدابير األمنية الالزمة للتقليل من المخاطر البيئية

ب2
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7

مخرجات التعليم

نتيجة التعلم  :1فحص تعليمات التفصيل.
مقاييس النجاح
 1 :1تؤخذ خطة اإلنتاج من مدير الوحدة.
 :1.2يفحص معلومات الموديل وفقا ً لتعليمات التفصيل.
 :1.3يفحص نوع الجلد الذي سيتم استخدامه في المنتج طبقا ً لتعليمات التفصيل.
 :1.4فحص عدد الجلد الذي سيتم تفصيله وفقًا لتعليمات التفصيل.
صل وفقًا لتعليمات التفصيل.
 :1.5فحص بيانات حجم القدم للجلود التي ستُف َّ
نتيجة التعلم  :2تجهيز بيئة العمل والمعدات والوسائل واألجهزة
مقاييس النجاح
تنظيف وتنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع العمل.
يتخذ التدابيرالالزمة للمحافظة على المنتجات واألدوات.
 :2.3يحدد آلة التفصيل المناسبة للجلد\الفرو الذي سيتم تفصيله (مثل مجسم السكينة والشفرة والسكين).
 :2.4فحص اآلالت التفصيل التي سيتم استخدمها من حيث الكسور والصدأ ،وإصالح التلف.
 :2.5تجهز أدوات التفصيل لالستخدام المناسب وفقا ً لشروط األمن والسالمة.
 :2.6تفحص اآلالت والمعدات واألدوات األخري المناسبة للجلد\الفرو الذي سيتم تفصيله ،ويتم إصالح العيوب.
السياق :تعليمات القطع في مجال التكنولوجيا.
نتيجة التعلم  :3فحص أجزاء القالب والرسم البياني للنموذج ومنتج النموذج.
مقاييس النجاح
 :3.1يفحص الموديل من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي سيتم تفصيله.
صل.
 :3.2يفحص القطع واألماكن واألعداد الموجودة بالنموذج لمعرفة التفاصيل حول المنتج الذي سيُفَ َّ
صل.
 :3.3يفحص المعايير المتعلقة بالنموذج في المنتج الذي سيُفَ َّ
 :3.4مقارنة الرسم البياني للموديل مع الموديل.
 :3.5إبالغ مدير الوحدة عن اإلختالفات التي تم التحقق منها.
 :3.6يفحص قطع قالب الموديل من خالل وضعه على طاولة التفصيل بشكل يكون جميع أجزائه.
 :3.7يفحص قوالب الموديل األمامية والظهر والذراعين ويطابقها ببعضها.
 :3.8يقارن قطع القالب بالموديل.
ً
 :3.9يفحص الكتابات والعالمات على القالب وفقا للرسم البياني للنموذج.
السياق :تعليمات القطع بتقنية الصفائح
نتيجة التعلم فحص الجلد /الفرو وفقا ً للرسم البياني للنموذج والمنتج النموذجي
مقاييس النجاح
 :4.1يفحص مناسبة قطاعات الجلد\الفرو القادمة من الفرز للموديل.
 :4.2يفحص عدد القطع الالزمة من أجل الموديل كاملة ام ال.
©هيئة الكفاءة المهنية2012 ،
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 :4.3يفحص ما إن كانت قطاعات الجلد\الفرو في حساب القدم الموضح في تعليمات التفصيل أم ال.
 :4.4يفحص إذا ما كان لون الجلد\الفرو المصدق عليه وفقا ً لتعليمات التفصيل أم ال.
 :4.5يفحص شكل اللون من جانب واحد على الجلد من الجانبين على الفرو.
 :4.6يفحص إذا ما كان الجلد\الفرو المصدق عليه في اللمسات األخيرة وفقا ً لتعليمات التفصيل أم ال.
 :4.7يفحص مناسبة سماكة الجلد\الفرو للموديل ونوع السماكة.
 :4.8يفحص أخطاء الجلد من جانب واحد على الجلد من الجانبين على الفرو.
 :4.9يفحص نوع الشعر في الفرو.
 :4.10يفحص ما إن كانت أجزاء الجلد\الفرو منفصلة أم ال من أجل الياقة وطية الياقة والكم.
 :4.11يحدد أخطاء ونواقص الموجودة في الموديل والقالب والجلد\الفرو.
 :4.12إبالغ مدير الوحدة عن األخطاء والنواقص التي تم تحديدها ،ويوفر تصليحها.
السياق :تعليمات القطع بتقنية الصفائح
نتيجة التعلم  :5عمل خطة للقص
مقاييس النجاح
 :5.1فحص أي قالب وأي قطعة سوف تعطي أكبر إنتاجية طبقا ً للموديل
 :5.2حدد كمية األخطاء الموجودة على القطعة التي سيتم تفصيلها.
 :5.3يحدد األخطاء الموجودة على القطاع.
 :5.4يشير بالقلم الفضي على األخطاء التي تم تحديدها.
نتيجة التعلم  :6يتم وضع القالب على الجلد أو الفرو.
مقاييس النجاح
 :6.1يحدد قوالب التفصيل األولية ،وقطاعات الجلد\الفرو المناسبة للقالب.
 :6.2يثبت القالب المناسب بشكل يعطي الحد األدني من األخطاء ،مع اإلنتباه للعيوب الموجودة على الجلد وجانب التمدد والمرونة.
 :6.3عند تثبيت القالب على ذراع الفرو .يتم ثبيت القطعة الصحيحة والقالب الصحيح مع االنتباه لخصائص الريش مثل إتجاه الريش
والمرونة والسماكة وطول الريش.
 :6.4يتم األنتباه عند تثبيت القالب على اذرع الجلد والفرو المشطب (المنتهي ).
 :6.5يثبت القالب وينتبه لنسب السحب الخارجة طبقا ً لطبيعة الجلد\الفرو في مرحلة الخياطة.
 :6.6يثبت قوالب الياقة وطية الياقة والكم على قطع الريش األجمل والمستوية.
 :6.7يثبت االسطمبات الصغيرة على األجزاء الباقية بشكل مقتصد.
السياق :تعليمات القطع بتقنية الصفائح
نتيجة التعلم :7تقطيع الفرو/الجلد
مقاييس النجاح
 :7.1يفصل قطع القوالب التي تم تثبيتها بشكل مناسب لألولوية.
 :7.2يقص بزاوية أفقية ومن ا ِالتجاه المعاكس حتى ال يضر بريشة الفراء وقوام الجلد.
 :7.3يقوم بالقطع منتب ًها لتمدد قطع الجلد\الفرو عند التفصيل.
 :7.4يقوم بالقطع منتب ًها ِالتجاه التمدد في الجلد في كل قطعة بينما يتم التفصيل.
 :7.5يفصل قطاعات الجلد\الفرو في الجودة المناسبة لتعليمات التفصيل.
 :7.6يقوم بعمل األشارات على األماكن المحددة في القالب على القطع المقصوصة وفقا ً لتعليمات التفصيل المستخدمة.
 :7.7يشير\يكتب تسلسالت المقاسات على القطع المقصوصة.
 :7.8اتباع متطلبات الجودة طبقا ً لالنحرافات والتساهالت المسموح بها في التطبيق.
8

القياس والتقييم

 8أ) االختبار النظري
يستخدم نظام سؤال االختيار من متعدد .يجب أن يكون عدد األسئلة في الوحدة أ 2ال يقل عن  20سؤاالً .تكون األسئلة متساوية العالمة،
ويتم تقييم اإلجابة عن طريق اإلجابات النموذجية .ال تؤخذ اإلجابات الخاطئة في االعتبار ويستند التقييم على اإلجابات الصحيحة .يجب
على المرشح أن يحصل على  60/100على األقل ليُ َعد ناج ًحا .يجب أن تكون الفترة المحددة لإلجابة عن كل سؤال ال تقل عن دقيقة واحدة.
يتم إجر اء االمتحان بنظام الكتاب المغلق .أسئلة المعرفة النظرية تلبي جميع مقاييس النجاح المحددة .يمكن طرح أسئلة االمتحان النظري
شفهيًا من قبل المقيم أثناء تنفيذ العمل ،أو يتم إجراء االختبار على الورق في بيئة الفصل مع وجود عدد كافٍ من المشرفين.
 8ب) االختبار القائم على األداء
يتم تنفيذ امتحان تطبيق هذه الوحدة بمستلزمات حقيقية من الجلد والفرو وفي بيئة حقيقية أو مماثلة للواقع .يتم إعطاء أمر عمل من قبل
المقيم للمرشح على العمليات التي يتعين تنفيذها في سيناريو التطبيق بعمليات القطع اليدوي ألحد نماذج المالبس /الفرو المرادة .والذي
©هيئة الكفاءة المهنية2012 ،
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سيغطي جدول معايير النجاح ال ُمقاسة بواسطة أدوات التقييم المحددة في الملحق  2بوحدة التأهيل
تعليمات العمل :تحتوي على تعليمات واضحة مثل اسم العمل المطلوب تنفيذه ،ونوعه ،وعدده ،وغيرها .يجب على المرشح أداء العمل
بالخامات في غضون الوقت األقصى المحدد لالمتحان .يجب على المرشح أن يجتاز كافة خطوات العمل الحرجة الموضحة ويحصل على
 85/100درجة ليُعَد ناج ًحا في اختبار األداء.
 8ج) الشروط األخرى المتعلقة بالقياس والتقييم
من المتوقع في اختبار األداء القائم على التطبيق أن يتم اختيار عدد منتج مالبس جاهزه من الفرو أو الجلد وأن يقوم المرشح بتفضيله .يتم
اجراء االختبار في بيئة العمل وتحت التجربة.
9

المؤسسة\المؤسسات التي تطور وحدة الكفاءة

10

لجنة القطاع المصدقة على وحدة الكفاءة

11

تاريخ التصديق لمجلس إدارة هيئة الكفاءة المهنية ،وعدده
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المرفقات
ملحق 1المعلومات الموصي بها من أجل تحقيق وحدة كفاءة عمليات تفصيل مالبس جاهزة من (الفرو والجلد)

محتوي التدريب:
 .1تنظيم العمل ،وبرنامج العمل ،والتخطيط
 .2معرفة التفصيل البسيط
 .3معرفة األلوان
 .4الدقة البصرية
 .5الدقة العددية
 .6معلومات متنوعه عن الجلد
 .7التفكير التحليلي وإمكانية القياس،
 .8خصائص و أنواع الفرو  /الجلود
 .9معرفة الجودة االساسية
 .10فحص سطح المواد (بصريًا)
 .11االستخدام الفعال والمعرفة لوسائل القطع
 .12تقنيات و طرق تقطيع الجلد /الفرو
ملحق )*( 2جدول قياس معايير النجاح وأدوات التقييم المحددة في وحدة كفاءة عمليات التفصيل
الكفاءات
الكفاءة
الوطني
ة
القسم
أ1
1.1
1.2
1.3
1.4

المعيار
المهني
الوطني
القسم
ب1.1.
ب2.1.
ب2.2.
ب2.3.

يأخذ خطة اإلنتاج من مدير الوحدة.
يفحص معلومات الموديل وفقا ً لمعلومات الموديل.
يفحص نوع الجلد الذي سيتم إستخدامه في المنتج طبقا ً لتعليمات التفصيل.
فحص عدد الجلد الذي سيتم تفصيله وفقًا لتعليمات التفصيل.

*
*
*
*

ب2.4.

1.5

صل وفقًا لتعليمات التفصيل.
يفحص بيانات حجم القدم للجلود التي ستُف َّ

*

ب3.1.

2.1

تنظيف وتنظيم بيئة العمل بما يتناسب مع العمل.

*

ب3.2.

2.2

يتخذ التدابير للمحافظة على المنتجات واألدوات.

ب4.1.

2.3

حدد آلة التفصيل المناسبة للجلد\الفرو الذي سيتم تفصيله (مثل مجسم السكينة والشفرة والسكين).

*

ب4.3.

2.5

اعداد االستخدام المناسب لقواعد السالمه واستخدام أدوات التفصيل

*

ب4.4.

2.6

ت1.1.

3.1

فحص االآلت والمعدات واألدوات األخري المناسبة للجلد\الفرو الذي سيتم تفصيله ،والقبام بإصالح *
العيوب.
فحص الموديل من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة بالمنتج الذي سيتم تفصيله.

ت1.2.

3.2

صل.
فحص القطع واألماكن واألعداد الموجودة بالنموذج لمعرفة التفاصيل حول المنتج الذي سيُفَ َّ

ت1.3.

3.3

صل.
فحص المعايير المتعلقة بالنموذج في المنتج الذي سيُفَ َّ

ت2.1.

3.4

مقارنة الرسم البياني للموديل مع الموديل.

ت2.2.

3.5

إبالغ مدير الوحدة عن االختالفات التي تم التحقق منها.

©هيئة الكفاءة المهنية2012 ،
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ت3.1.

3.6

فحص أجزاء قالب الموديل من خالل وضعه على طاولة التفصيل بشكل يكون جميع أجزائه.

*

ت3.2.

3.7

فحص قوالب الموديل األمامية والظهر والذراعين ويطابقها ببعضها.

*

ت3.3.

3.8

يقارن قطع القالب بالموديل.

*

ت3.4.

3.9

فحص الكتابات والعالمات على القالب وفقًا للرسم البياني للنموذج.

*

ت4.1.

4.1

ت4.2.

4.2

فحص عدد القطع الالزمة من أجل الموديل كاملة أم ال.

ث4.3.

4.3

فحص ما إن كانت قطاعات الجلد  /القدم الموضحة في تعليمات التفصيل أم ال.

*

ت4.4.

4.4

فحص إذا ما كان لون الجلد\الفرو المصدق عليه وفقا ً لتعليمات التفصيل أم ال.

*

ت4.5.

4.5

ت4.6.

4.6

فحص شكل اللون من جانب واحد على الجلد.
يفحص شكل اللون من الجانبين على الفرو.
ً
فحص إذا ما كان الجلد\الفرو المصدق عليه في اللمسات األخيرة وفقا لتعليمات التفصيل أم ال.

*

ت4.7.

4.7

فحص مناسبة سماكة الجلد\الفرو للموديل ونوع السماكة.

ت4.8.

4.8

يفحص أخطاء الجلد من جانب واحد على الجلد من الجانبين على الفرو.

*

ت4.9.

4.9

فحص مجموعة متنوعه من الريش من أجل أجزاء الفرو

*

ت4.10.

4.10

يفحص ما إن كانت أجزاء الجلد\الفرو منفصلة أم ال من أجل الياقة وطية الياقة والكم.

ت5.1.

4.11

يحدد أخطاء ونواقص الموجودة في الموديل والقالب والجلد\الفرو.

*

ت5.2.

4.12

إبالغ مدير الوحدة عن األخطاء والنواقص التي تم تحديدها ،وضمان تصليحها.

*

ث1.1.

5.1

أ4

أ5

فحص مناسبة قطاعات الجلد\الفرو القادمة من الفرز للموديل.

*

يفحص أي قالب وأي قطعة طبقا ً للموديل يعطي أكثر إنتاجية.

ث1.2.

5.2

تحديد كمية األخطاء الموجودة على القطعة التي سيتم تفصيلها.

*

ث2.1.

5.3

تحديد األخطاء الموجودة على القطاع.

*

ث2.2.

5.4

اإلشارة بالقلم الفضي على األخطاء التي تم تحديدها.

*

ث3.1.

6.1

تحديد قوالب التفصيل المفضلة ،وقطاعات الجلد\الفرو المناسبة للقالب.

*

ث 3.3.ث-
3.4
ث3.5.

6.3
6.5

تثبيت القطعة الصحيحة والقالب الصحيح مع االنتباه لخصائص الريش مثل اتجاه الريش والمرونة
والسماكة وطول الريش ،عند تثبيت القالب على قطاع الفرو.
يثبت القالب وينتبه لنسب السحب الخارجة طبقا ً لبنية الجلد\الفرو في مرحلة الخياطة.

*

ث3.6.

6.6

وضع الياقة وطية الياقة والكم الي األجزاء بشكل منظم

*

ث4.1.

7.1

يفصل قطع القوالب التي تم تثبيتها بشكل مناسب لألولوية.

*

ث4.2.

7.2

ث4.3.

7.3

يقطع الجلد بزاوية قائمة.
يقص بشكل أفقي وبا ِالتجاه المعاكس حتى ال يضر بريشة الفراء وقوام الجلد.
القيام بالقطع منتب ًها لتمدد قطع الجلد\الفرو عند التفصيل.

*

ث4.5.

7.4

فصل قطاعات الجلد\الفرو في الجودة المناسبة لتعليمات التفصيل.

ث6.1.

7.5

ث6.2.

7.6

يقوم بعمل األشارات على األماكن المحددة في القالب على القطع المقصوصة وفقا ً لتعليمات
التفصيل المستخدمة.
يشير\يكتب تسلسالت المقاسات على القطع المقصوصة.

أ2-3

7.7

إتباع متطلبات الجودة طبقا ً لالنحرافات والتساهالت المسموح بها في التطبيق.

أ6

أ7

*

*

*

(*) مقاييس النجاح التي يلزم اجتيازها إلثبات الكفاءة.
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] [12UY0113-4/A2عمليات القطع

المعيار
المهني
الوطني
القسم

الكفاءة
الوطنية
القسم

تاريخ النشر 26.12.2012 :مراجعة .رقم00 :

ب-المعرفة والفهم
حتى يتم المرشح كفاءته بنجاح ،يجب عليه أن يعرض األدلة المتعلقة بمعرفته وفهمه لألمور التالية:

ب2.1.

1.2

ب2.2.

1.3

التحديد بدقة معلومات النموذج الموجودة في تعليمات التفصيل.
فحص نوع الجلد الذي سيتم استخدامه في المنتج طبقا ً لتعليمات التفصيل.

ب2.3.

2.1

معرفة فوائد ضمان العمل ضمن بيئة منظمة ونظيفة

ب2.4.

1.5

معرفة معلومات الحساب ووحدة القياس لقطع الجلود وفقا ً لتعليمات القطع

ب1

ب3.1.

2.3

ب2

التعريف بشكل صحيح بأدوات القطع المناسبة للجلود  /الفراء

ب4.2.

3.2

ب3

معرفة فحص المنتج الذي سوف يفصل وأعداد ومكان و أجزاء النموذج

ب4.3.

3.7

التعريف بشكل صحيح بأجزاء القالب المناسب للمالبس

ب3-4.

3.9

التعريف بشكل صحيح باألشارات والكتابات الواجب وجودها على األسطمبة

ت5-4

4.5

ت4.8.

4.8

معرفة طريقة عمل مجموعة متنوعه من الجلود والفراء

ت4.9.

4.9

معرفة مجموعة متنوعة من الريش من أجل أجزاء الفرو

ب4

ت4.11 4.10.

معرفة طريقة تحديد لون الجلد والفرو

معرفة خصائص أجزاء الفرو والجلد المستخدمة من أجل الياقه وطية الياقه و الكم

ث2-2

5.4

ب5

التعريف بشكل صحيح بأستخدام واالشارة الي اخطاء الجلود

ث1-3

6.1

ب6

معرفة القوالب التفصيل األفضل المناسبة للجلد /الفرو

ث2-3

6.2

معرفة النقاط التي يجب االنتباه اليها عند تثبيت القالب على الجلد

ث3.3.
ث3.4-
ث6-3

6.3

التعريف بشكل صحيح لخصائص الموديل و الجلد و الفرو

6.6

معرفة خصائص الجلد الذي سوف يستخدم في الياقه وطية الياقه والكم

ث4.2.

7.2

ث4.4.

7.3

التعريف بشكل صحيح للوجهات واالقسام المرنه للجلد

ث1-6

7.6

معرفة المفاهيم واالشارات الساريه على الجلد

ب7
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تاريخ النشر 26.12.2012 :مراجعة .رقم00 :

] [12UY0113-4/A3عمليات ما بعد التفصيل (جلد و فرو ومالبس
جاهزة)

] [12UY0113-4/A3وحدة كفاءة عمليات ما بعد التفصيل
1

اسم وحدة الكفاءة

عمليات ما بعد التفصيل

2

رمز المرجع

12UY0113-4/A3

3

مستوى

4

4

قيمة االئتمان

-

أ) تاريخ النشر

26.12.2012

ب) رقم المراجعة

00

ج) تاريخ المراجعة

-

5
6

مصدرا لوحدة الكفاءة
المعيار المهني الذي يشكل
ً

قاطع (مالبس جلد/فرو جاهزة) (المستوى  )4المعيار المهني الوطني 11UMS0128–4
مخرجات التعليم
7
نتيجة التعلم  :1التحكم في كل موديل وأجزاءة المقطعه
مقاييس النجاح
ً
 :1.1فحص ما أن كانت القطعة ناقصة أم ال طبقا للموديل.
 :1.2يفحص تفاوت أخطاء الجلد واللمسات النهائية والريش المتبقي على الجزء المقصوص وفقًا للنموذج ومكانها.
 :1.3تكوين كل قطع المنتج المفصلة ونشر المخيط منها.
 :1.4يقوم بفحوصات كلية مثل اتجاه الريش واللمسات األخيرة التعرجات.
 :1.5إبالغ مدير الوحدة عن أخطاء التفصيل المحددة.
السياق :تعليمات القطع بتقنية الصفائح
نتيجة التعلم  :2تسليم الشغل المفصل و الفرو والجلد المتبقي و قالب النموذج.
مقاييس النجاح
 :2.1جميع كل قطع اسطمبات الموديل الذي تم اإلنتهاء من تفصيله.
 :2.2تسلم اسطمبات الموديل المجمعة لمدير الوحدة.
 :2.3جمع األدوات المتبقية بعد عملية التفصيل.
 :2.4تسليم المواد التي ترتبها للشخص المعني بذلك.
 :2.5تسليم قطع الجلد\الفرو المقصوصة طبقا ً لخصائص الموديل للشخص المعني.
 :2.6تبليغ مدير الوحدة بأنه قد تم تسليم العمل.
السياق :تعليمات القطع بتقنية الصفائح
نتيجة التعلم : 3تنظيم ادوات القطع
مقاييس النجاح:
 :3.1فحص ما إذا كان هناك أي تعطل في اآلالت المستخدمة في التفصيل أم ال.
مخطرا مدير الوحدة بذلك.
 :3.2تصحح القصور المكتشفة في آالت التفصيل
ً
 :3.3ترتيب آالت التفصيل التي تم فحصها بشكل مناسب لالستخدام المقبل.
نتيجة التعلم : 4تنظيم تقرير التفصيل
مقاييس النجاح
 :4.1كتابة معلومات التقطيع المسلمة.
 :4.2تسليم التقرير المعد لمدير الوحدة.
 :4.3المشاركة في التدريب المهني والتنظيمات المحددة من قبل اإلدارة.
 :4.4إخطار اإلدارة بالقصور التدريبية المحددة والمتعلقة بالمهنة.
القياس والتقييم
8
 8أ) االختبار النظري
يستخدم نظام سؤال االختيار من متعدد .يُسأل على األقل  20سؤاالً للوحدة أ .3تكون األسئلة متساوية العالمة ،ويتم تقييم اإلجابة عن
طريق اإلجابات النموذجية .ال تؤخذ اإلجابات الخاطئة في االعتبار ويستند التقييم على اإلجابات الصحيحة .يجب على المرشح أن يحصل
©هيئة الكفاءة المهنية2012 ،
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تاريخ النشر 26.12.2012 :مراجعة .رقم00 :

على  60/100على األقل ليُ َعد ناج ًحا .يجب أن تكون الفترة المحددة لإلجابة عن كل سؤال ال تقل عن دقيقة واحدة .يتم إجراء االمتحان
بنظام الكتاب المغلق .أسئلة المعرفة النظرية تلبي جميع مقاييس النجاح المحددة .يمكن طرح أسئلة االمتحان النظري شفهيًا من قبل المقيم
أثناء تنفيذ العمل ،أو يتم إجراء االختبار على الورق في بيئة الفصل مع وجود عدد كافٍ من المشرفين.
 8ب) االختبار القائم على األداء
يتم تنفيذ امتحان تطبيق هذه الوحدة بمستلزمات حقيقية من الجلد والفرو وفي بيئة حقيقية أو مماثلة للواقع .يتم إعطاء أمر عمل من قبل
المقيم للمرشح على العمليات التي يتعين تنفيذها في سيناريو التطبيق بعمليات القطع اليدوي ألحد نماذج األحذية المرغوبة.والذي سيغطي
جدول معايير النجاح ال ُمقاسة بواسطة أدوات التقييم المحددة في الملحق  2بوحدة التأهيل
تعليمات العمل :تحتوي على تعليمات واضحة مثل اسم العمل المطلوب تنفيذه ،ونوعه ،وعدده ،وغيرها .يجب على المرشح أداء العمل
بالخامات في غضون الوقت األقصى المحدد لالمتحان .يجب على المرشح أن يجتاز كافة خطوات العمل الحرجة الموضحة ويحصل على
 85/100درجة ليُ َعد ناج ًحا في اختبار األداء.
 8ج) الشروط األخرى المتعلقة بالقياس والتقييم
9

المؤسسة\المؤسسات التي تطور وحدة الكفاءة

10

لجنة القطاع المصدقة على وحدة الكفاءة

11

تاريخ التصديق لمجلس إدارة هيئة الكفاءة المهنية ،وعدده
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تاريخ النشر 26.12.2012 :مراجعة .رقم00 :

] [12UY0113-4/A3عمليات ما بعد التفصيل (جلد و فرو ومالبس
جاهزة)
المرفقات

ملحق1المعلومات الموصي بها لتحقيق وحدة كفاءة عمليات ما بعد التفصيل (المالبس الجاهزة الفرو /الجلد)
محتوي التدريب:
 .1التحكم بسطح الجلد
 .2معلومات الجودة األساسية
 .3اإلنتاجية المقارنة
 .4التحكم والمتابعة
 .5حل المشكالت
 .6تصليح وصيانة المعدات واألدوات
 .7التوثيق وإعداد التقارير
ملحق2جدول قياس معايير النجاح وأدوات التقييم المحددة في وحدة كفاءة عمليات ما بعد التفصيل
الكفاءات
الكفاءة
الوطنية
القسم

المعيار
المهني
الوطني
القسم
ج1.1.
ج1.2.
ج2.1.

1.1
1.2
1.3

ج2.2.

1.4

القيام بفحوصات كلية مثل إتجاه الريش واللمسات األخيرة التعرجات.

ج2.3.

1.5

إبالغ مدير الوحدة عن أخطاء التفصيل المحددة.

*

ج1-3.

2.1

جمع كل قطع اسطمبات الموديل الذي تم اإلنتهاء من تفصيله.

*

ج2-3.

2.2

تسليم اسطمبات الموديل المجمعة لمدير الوحدة.

*

ج1-4.

2.3

جمع األدوات المتبقية بعد عملية التفصيل.

*

ج2-4.

2.4

تسليم المواد التي ترتبها للشخص المعني بذلك.

*

ج1-6.

2.5

تسليم قطع الجلد\الفرو المقصوصة طبقا ً لخصائص الموديل للشخص المعني.

ج2-6.

2.6

تبليغ مدير الوحدة بأنه قد تم تسليم العمل.

ج1-5.

3.1

ج2-5.

3.2

مخطرا مدير الوحدة بذلك.
تصحح القصور المكتشفة في آالت التفصيل
ً

ج3-5.

3.3

ترتب آالت التفصيل التي تم فحصها بشكل مناسب لالستخدام المقبل.

*

ج1-7.

3.4

كتابة معلومات التقطيع المسلمة.

*

ج2-7.

3.5

تسليم التقرير المعد لمدير الوحدة.

*

أ-المهارة
يجب على المرشح أن يعرض األدلة المتعلقة بقدرته على إجراء ما يلي حتى يتم كفاءته بنجاح:
أ1

أ2

أ3

فحص ما ان كانت القطعة ناقصة أم ال طبقا ً للموديل.
فحص تفاوت أخطاء الجلد واللمسات النهائية والريش المتبقي على الجزء المقصوص وفقًا للنموذج ومكانها.
تكوين كل قطع المنتج المفصلة ونشر المخيط منها.

*
*
*
*

فحص ما إذا كان هناك أي تعطل في اآلالت المستخدمة في التفصيل أم ال.

*

(*) مقاييس النجاح التي يلزم اجتيازها إلثبات الكفاءة.
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جاهزة)
المعيار
المهني
الوطني
القسم
ج1-1.

1.1

ج3-1.

1.3

معرفة التحقق من سالمه المنتج المفصل

ج1-2.

1.5

التعريف بشكل صحيح باالخطاء المتوقع حدوثها في التفصيل

ج2-3.

2.2

ج2-4.

2.4

معرفة ضرورة تسليم المواد المتبقية المنظمة الي الشخص المعني

ج1-6.

2.5

معرفة الوحدة المتعلقة بتسليم االجزاء المفصلة وفقا ً لمواصفات النموذج

ج2-6.

2.6

ضرورة معرفة وثسقة تسليم العمل لمن تسلم

ج1-5.

3.1

ج1-7.

3.4

معرفة كتابة تقرير معلومات متعلق بالتفصيل

ج2-7.

3.5

معرفة الشخص والوحدة التي يجب تسليمها التقرير الجاهز

الكفاءة
الوطنية
القسم

تاريخ النشر 26.12.2012 :مراجعة .رقم00 :

ب-المعرفة والفهم
حتى يتم المرشح كفاءته بنجاح ،يجب عليه أن يعرض األدلة المتعلقة بمعرفته وفهمه لألمور التالية:
ب1

ب2

ب3

©هيئة الكفاءة المهنية2012 ،

معرفة ما يجب فعلة بعد عد االجزاء المقطعه بعد التفصيل

معرفة ضرورة تسليم قوالب النماذج المجمعة الي مدير الوحدة

معرفة تنظيم ادوات التقطيع بعد التفصيل وتسليمها للشخص المعني
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قاطع ]( [12UY0113-4مالبس جلد/فرو جاهزة) (المستوى )4

تاريخ النشر 26.12.2012 :مراجعة .رقم00 :
ملحقات الكفاءة

الملحق  :1وحدات الكفاءة
 A1/12UY0113-4الصحة والسالمة المهنية والسالمة البيئية
 12UY0113-4/A2عمليات القطع
 12UY0113-4/A3عمليات ما بعد القطع
ويقترح التالي لنجاح المرشحين في المهنة:
 تخرجهم من مؤسسات تدريب مناسبة أو منظمات تعطي تدريبات للمالبس الجاهزة الجلدية،
 معرفة القالب(اإلسطمبة)
 خصائص وأنواع جلد/فرو
 يجب أن يكون لديه خبرة في مهنة قطع الجلود  /الفرو،
 معلومات اللون،
 متابعة االبتكارات المتعلقة بالمهنة،
 أن يتشاركوا مع اإلدارة أوجه القصور التدريبية المحددة المتعلقة بمهنتهم
 المشاركة في التدريبات المهنية والتنظيمات المحددة من قبل اإلدارة.
 نقل المعرفة والمهارات مع األشخاص المعنيين

الملحق  :2المصطلحات ،الرموز والمختصرات
ابرج :اختالفات اللون في الجلد\الفرو.
التناسب (المالئمة) :تصنيفه طبقًا للعناصر مثل جودة الجلد ،ونوعه ،وحجمه،
القدم :وحدة قياس الجلد والفرو.
الحز/الثلمة :العالمات التي توضح إتحاد غرز القطع المقصوصة.
مناطق الجودة في الجلد :اختالفات مناطق الجودة ،وذلك بسب األحكام الواجب لبنية الجلد فبعض المناطق كثيفة وبعض المناطق متراخية،
وبسسب هذه الخصائص.
المبرد (ليماكي) :وهي آلة من الفوالذ الصلب البارز تستخدم لتصحيح عدم استواء المعادن أو األخشاب وغيرها،
أعمال اإلنهاء :وهي العملية األخيرة التي تزداد فيها خصائص الجلد المستخدمة وفترة االستخدام والجودة،
القلم الفضي :وهو قلم يكتب باللون الفضي ،ويمكنه أن يمسح ما يوجد في الجلد والفراء
 :ISCOالتصنيف المهني للمعايير الدولية،
 :İSGالسالمة والصحة المهنية
اإلشارة.1 :وهي اإلشارة بالقلم الفضي لألخطاء الموجودة على الجلد .2 ،الثلمة\الشق الذي يظهر اتحاد الغرز القطع المقصوصة،
القطاع :كل الجلد المدبوغ،
آلة القطع :وهي أداة قطع مثل مجسم السكينة وشفرة الحالقة تستخدم ألعمال التفصيل،
نموذج  /اسطمبة\قالب القطع :وهو قالب جاهز لقطع كل اإلشارات والخطوط الموجودة ،ويعطي القسم المخيط،
طية الياقههو القسم السفلي للياقه من ناحية الصدر
طرف الكم :وهي قطعة الثوب المصلبة المستوية والمشكلة بواسمة األداوت الداعمة عادة ،والموضوعة بهدف جمع األقسام مثل أطراف كوم،
رجل الثياب وتوفر االستخدام السهل.
مِ سّن :وهو حجر أو حزام يستخدم لسن أدوات القطع مثل السكين،
المخاطرة :وهي مجموعة النتائج التي تحتمل وقوع حوادث خطرة.
الخطر :وهو المصدر أو الوضع المحتمل الذي يمكن أن يتسبب في تعرض العمال لحوادث العمل واألمراض المهنية وتلف السلع أو المواد،أو
حدوثهم معاً،
خطة اإلنتاج :وهي الخطة المجهزة والموجهة لألقسام المهتمة من أجل استكمال المنتج وفقا ً للخصائص المحددة والوقت المناسب
المواد المساعدة :وهي المواد المستخدمة فيما عدا المواد األساسية إلعداد المنتج

الملحق  :3طرق التقدم العمودي واألفقي في المهنة
يمكن للمرشحين الذين لديهم الكفاءة في قطاع القطع (المالبس الجاهزة ،الفرو /الجلد) (المستوى  )4االنتقال إلى آخر في حال الحصول على
التعليم الالزم (نموذج  ،)4وحدة تحكم الجودة (المستوى  ،)4نموذج ميكانيكي (المستوى  )4مهنيا نتيجة للتدريب اإلضافي ،والمرور الى مهنة
تدقيق الجودة بشكل افقي.
©هيئة الكفاءة المهنية2012 ،
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يمكن للمرشحين الذين لديهم الكفاءة في القاطع (المالبس الجاهزة ،الفرو /الجلد) (المستوى  )4التحول لمهنة نموذجية (المستوى  )5ومصمم
المالبس الجلدية (المستوى  )5بعد التدريب.
الملحق  :4المقاييس التقييمية
يتم إجراء فحص مركز الفحص والوثائق في وحدة تقييم القياس و من المتوقع أن يمتلك المحققون الخصائص التالية.
يتكون ال ُمقييمون في التقييم والقياس الختبار األداء من شخص/أشخاص لديهم المعلومات الالزمة حول قواعد التطبيق ونظام التوثيق.
أ .العمل كمدرب لمدة  3سنوات على األقل في هذا المجال في مؤسسات التعليم المشهورة والمنظمات المتعلقة بهيئة التعليم العالي
ووزارة التعليم.
ب .يجب على المرشح ان يكون خريج تعليم عالي او حاصل على ماجستير ولدية خبرة خمسة سنوات منتظمين
ت .على األقل أن يكون عمل أسطي معلم لمدة  5سنوات في مجال المالبس الجلد والفرو الجاهزة.
ث .العمل لمدة  7سنوات في المهنة المتخصصة في قطاع أعمال الجلد/الفرو ومتخرج من مؤسسات التعليم المتوسط على األقل.
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