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ى شعر لالمختار من الدليل )الكتالوج( ورش الشعر بمحلول التثبيت وضع الصبغة ع
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جية وتنظيف صالون الحالقة تعبئة نماذج العمل تطبيق إجراءات باألشعة فوق البنفس
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بشأن خدمة التجميل المطلوبة وتحضير المراهم والكريمات المناسبة وإعطاء  للزبونة
اسب والطريقة المالئمة لوضعه استعمال سوائل ومراهم خاصة نالنصائح بالمكياج الم

لتجميل البشرة ووضع طالء على الوجه لشد البشرة وتقوية الدورة الدموية )قناع 
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عطلة أسبوعية مدفوعة األجـر خالل ويكون يومي الجمعة والسبت  يوم الخميس

 المهني.والتدريب  مرحلتي التدريب الوطني
يبدأ العمل بالدوام الرسمي في معاهد التدريب خالل مرحلتي التدريب الوطني   (2

 الظهر،بعد  14:11صباحًا ولغاية الساعة  8:11والتدريب المهني من الساعة 
ة من مسؤول المعهد وبموافقة ويتم تمديد الدوام في حال تطلب األمر ذلك بتوصي

 العام.المدير 
( حسب االتفاقية OJTيعتبر الدوام خالل مرحلة التدريب في مواقع العمل ) (3

 الموقعة بين المتدرب وصاحب العمل مع مراعاة قانون العمل والعمال.


