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 القماش وضبطتها وتشغيلها حسب التعليمات وتلميعتجهيز آلة صقل  512

522 
الحرارية وإجراء عملية صقل وتلميع القماش إدخال القماش لآللة وضبط حرارة اسطوانات  الضغط 

 حسب تعليمات اإلنتاج

 إخراج  القماش ولفه على األسطوانات  أو وضعه في األماكن المخصصة حسب التعليمات 547

 مشغل آلة نفش القماش      .7

 تجهيز آلة نفش القماش وضبطتها وتشغيلها ومراقبة درجة التنفيش حسب التعليمات 527

527 
إدخال القماش لآللة وضبط اسطوانات التنفيش وإجراء عملية  تنفيش القماش حسب تعليمات اإلنتاج 

 والمواصفات المطلوبة

 إخراج  القماش ولفه على األسطوانات  أو وضعه في األماكن المخصصة  حسب التعليمات 547

 مشغل آلة غسيل المالبس      .8

 الموديل المطلوب غسلهتحديد سعة الماكنة حسب  525

 وضع السوفتنر المناسب والمواد الكيميائية المطلوبة 524

 ضبط الماكنة وغسل المالبس وتحديد المدة ودرجة الحرارة 523



 عصر المالبس واخراجها ووضعها في عربات وارسالها لعملية التجفيف 522

 فني مختبر صباغة      .9

 Pantoneالقدرة على استخدام كتيب البانتون  521

 إعداد وصفات الصباغة والتجهيز حسب اللون المطلوب 522

522 
تحضير وصباغة عينات األلوان ودرجاتها المختلفة في المختبر وتحديد مدى مطابقتها حسب نوع 

 القماش

522 
اإلنتاج بها وإدخال التعديالت ومعالجة فوارق تحديد كميات الصبغة والمواد المساعدة وتزويد قسم 

 األلوان بعد أخذ عينات من القماش المصبوغ

527 

لتحديد  Scaleاللون للغسيل واالحتكاك الرطب والجاف والتأثر بالضوء واستخدام ال  ثباتيهفحص 

 Light Boxالمختلفة  لإلضاءاتوالفحص بواسطة الغسالة وصندوق الضوء  6الى  1الدرجة من 

 االحتكاكوجهاز 

2732 
مشغلو آالت تصنيع األحذية 

 والحقائب وما يرتبط بهم
 دراز أحذية      .1

 تجهيز ماكنة الدرازة بالخيوط واإلبر حسب العمل المطلوب 527

 ضبط منظمات اآللة وتشغيلها حسب التعليمات 542

 المطلوبةتجميع أجزاء الحذاء أو الحقيبة باآللة حسب الخياطات  525

 من العمل عليها وتغطيتها االنتهاءتنظيف الماكنة قبل التشغيل وبعد  532

 مشغلو مكائن الغسيل والكوي 2731

 مشغل ماكنة غسيل      .1

 تحديد سعة الماكنة حسب الموديل المطلوب غسله 525

 وضع السوفتنر المناسب والمواد الكيميائية المطلوبة 524

 الماكنة وغسل المالبس وتحديد المدة ودرجة الحرارةضبط  523

 عصر المالبس واخراجها ووضعها في عربات وارسالها لعملية التجفيف 522

 مشغل ماكنة تجفيف ألبسة      .2

 تجهيز آلة تجفيف قطع المالبس وتشغيلها حسب التعليمات 524

523 
قطعة المالبس وإجراء عملية التجفيف  لقطع ضبط حرارة التجفيف في اآللة حسب  نوع قماش 

 المالبس   حسب تعليمات اإلنتاج

 مشغل ماكنة كحت األقمشة      .3

 تجهيز آلة كحت  قطع المالبس  وتشغيلها حسب التعليمات 522

521 
وضع قطع المالبس في المكان المخصص في اآللة وإجراء عملية الكحت  لقطع المالبس   حسب 

 المطلوبالتصميم 

 مشغل ماكنة تمزيق األقمشة      .4

 تجهيز آلة تمزيق قطع المالبس وتشغيلها حسب التعليمات 522

522 
وضع قطع المالبس في المكان المخصص في اآللة وإجراء عملية التمزيق  لقطع المالبس   حسب 

 التصميم المطلوب

 المالبس وتشغيله حسب التعليماتتجهيز مكبس كي قطع  422 مشغل مكبس كوي      .5



427 
وضع/ فرد قطع المالبس في المكان المخصص وضبط المكبس تبعا للزمن المطلوب ودرجة الحرارة 

 المالئمة لنوع القماش وإجراء عملية كي لقطع المالبس حسب تعليمات اإلنتاج

 كّوى مالبس خفيفة      .6

 والبخارية وتشغيلها  حسب التعليماتتجهيز المكاوي الكهربائية  427

427 
وضع/ فرد قطع المالبس في المكان المخصص وضبط المكبس تبعا للزمن المطلوب ودرجة الحرارة 

 المالئمة لنوع القماش وإجراء عملية كي لقطع المالبس حسب تعليمات اإلنتاج

 كّوى نفخ      .7

 التعليماتتجهيز مكاوي النفخ  وتشغيلها حسب  425

424 
وضع/ فرد قطع المالبس في المكان المخصص وضبط الكوى تبعا للزمن المطلوب ودرجة الحرارة 

 المالئمة لنوع القماش وإجراء عملية كي لقطع المالبس حسب تعليمات اإلنتاج

 فني كيميائي للغسيل      .8

423 
وتحديد كميات مواد تنظيف وغسل دراسة مواصفات مواد تنظيف وغسل المالبس وتجهيزها 

 المالبس ونسبها

 متابعة عميلة غسل المنسوجات آليا 422

 متابعة تركيب اآلت غسل المالبس وضبطها 421

 مشرف كوي      .9

 تجهيز اآلت كي قطع المالبس بأنواعها المختلفة 422

 ومتابعة مشغلي المكاوي أثناء عملية اإلنتاجإعداد خطة كي قطع المالبس حسب تعليمات اإلنتاج  422

 تحديد عيوب الكي وطرق معالجتها 472

 عمال التعبئة اليدوية 2577

 عامل تشطيب مالبس      .1

 تنظيف قطع المالبس من الخيوط الزائدة 477

 تحديد عيوب النسيج والخياطة وتصنيف قطع المالبس حسب عدد العيوب ونوعها 477

475 
وضع قطع المالبس المطابقة للمواصفات في المكان المخصص وإعادة قطع المالبس الغير مطابقة 

 للمواصفات للتصليح

 عامل طوي وتغليف      .2

 طي قطع المالبس حسب تعليمات اإلنتاج 474

 وضع العالمات المميزة لإلنتاج حسب التعليمات 473

472 
في المكان المخصص على  sizeالتعليمات وتثبيت الملصقات  كالحجم))تغليف قطع المالبس حسب 

 كيس التغليف

 عامل تعبئة      .3
471 

وضع قطع المالبس  في الكراتين حسب تعليمات اإلنتاج ووضع العالمات المميزة لإلنتاج على 

 الكراتين  حسب التعليمات

 قفل ولصق الكراتين  حسب التعليمات 472

 472 مشرف تعبئة وتغليف      .4
إعداد خطة لتغليف وتعبئة قطع المالبس حسب تعليمات اإلنتاج واإلشراف على تجهيز مواد تعبئة 

 وتغليف قطع المالبس بأنواعها المختلفة



472 
مراقبة ومتابعة عمال التعبئة والتغليف أثناء عملية اإلنتاج وتحديد عيوب التعبئة والتغليف  وطرق 

 معالجتها

2572 
عمال المصانع الذين لم يصنفوا في 

 مكان آخر

 عامل نقل وتحميل وتنزيل      .1
 حمل ونقل البضائع الجاهزة يدويا أو بالعربات وترتيبها في األماكن المخصصة والمستودعات 477

 شحن وتفريغ البضائع من والى حاويات األقمشة والمالبس الجاهزة 477

 فرد أقمشة عامل      .2

 فرد وتثبيت األقمشة على طاولة القص حسب تعليمات اإلنتاج 475

 وضع العالمات المميزة على العيوب على القماش المفرود حسب التعليمات 474

 بعد كل فردة End Cutterاستخدام ال  473

 التعليمات فرد ورق بترونات القص لقطع المالبس وتثبيته على القماش المفرود حسب 472

 عامل قص أقمشة      .3

 تجهيز مقصات القماش الكهربائية وتشغيلها  حسب التعليمات 471

 قص طيات القماش متبعا مسار البترون وتحضيرها لقسم الخياطة 472

 فرز القطع المقصوصة حسب المقاس 472

 عامل ترقيم وفرز      .4
 ترقيم طيات القطع المقصوصة 452

 فرز وتصنيف القطع المقصوصة وتجزئتها لرزم 457

 أمين مستودع اكسسوارات      .5

 استالم وتخزين مواد الخياطة وإكسسواراتها وتصنيفها وترتيبها وعمل الجرد الدوري للمستودع 457

 صرف وتسليم البضائع واإلكسسوارات ألقسام اإلنتاج حسب المواصفات والكميات المطلوبة 455

 إعداد كشوف بالنواقص والزائد من مواد الخياطة واإلكسسوارات وتزويد قسم اإلنتاج بها 454

 مشرف تخطيط االنتاج وتسويقه      .6

453 
حساب تكلفة المنتج من حيث االستهالكات المطلوبة من المواد الخام والوقت وعدد ماكنات الخياطة 

 المطلوب تشغيلها إلنجاز الطلبية

 ( المالبس الخاصة بالزبائن والرد على طلبات األسعارordersدراسة طلبيات ) 452

451 
حساب كميات المواد المطلوبة لإلنتاج )تحليل الطلبية( وإعداد قوائم بالمواد لالزمة للتصنيع 

 مواصفاتها

452 
لتسويق المنتجات متابعة تنفيذ طلبيات المالبس حسب الكميات والزمن المحدد لإلنتاج ووضع خطة 

 ومتابعة تنفيذها

 مشرف قص األقمشة      .7

 إعداد خطة فرد وقص األقمشة حسب تعليمات اإلنتاج واإلشراف على تنفيذها 452

442 
مراقبة ومتابعة عمال فرد وقص األقمشة أثناء عملية اإلنتاج ومتابعة عمال الفرز والترقيم وتحضير 

 لإلنتاجالحزم 

 عيوب الفرد والقص وطرق معالجتها تحديد 447

 


