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 البطاقة المهنية

 

 ؟خياط التقليديمن هو ال 

 ءالقفطان والتكشيطة والجلباب وتوابع بعض األزياالخياط التقليدي هو من يخيط المالبس التقليدية مثل 

هم في صنعها. ويمكن للخياط التقليدي أن يتخصص في إنجاز بعض عمليات خياطة اكالحزام، أو يس

 المالبس التقليدية.

 ؟الخياط التقليدي ما هي كفايات وقدرات  

صانعا  ر؛ لذا يعتبتجاه صنعته ،وبراعة متناهية ،يتمتع الخياط التقليدي بذوق رفيع، وبحس جمالي عال

ماهراعلى درجة كبيرة من الكمال. إنه حرفي جد منظم، وحاذق، ويتسم بالصبر والمثابرة والقدرة الهائلة 

 ممارسة صنعة متميزة. ةعلى التركيز، بغي

ضي الخياطة التقليدية على تقنيات تقليدية بحيث ينجز الجزء األوفر من اللباس يدويا؛ وهو أمر يقت تعتمد

ذوق إن الحرفي البارع يتمهارة عالية، وملمسا مرهفا، وحبا للحرفة والمواد المستعملة في الخياطة. 

 ويتعرف عليه، ويقدر جودته.الثوب، 

تتطلب مختلف العمليات من الحرفي أن يظل جالسا أو واقفا لمدة طويلة ، مما يفرض عليه ان يعير  

 ركة.االنتباه الالزم آلالم الظهر وصعوبات الح

 

 ؟للخياط التقليديما هي األنشطة الرئيسية  

يشتغل الخياط التقليدي في أغلب األوقات منفردا، لفائدة خواص، أو بتفويض من مقاوالت للخياطة العليا. 

أو أن يعمل أجيرا داخل  ،وحيدا أو مع مستخدمين، كما يمكنه أن يدبر محله الخاص ،ويعمل الصانع ببيته

 للخياطة.مصنع أو لدى مقاولة 

المتتالية في الزمن. وتتسم المهام المنجزة بالتنوع،  اط التقليدي حول عدد من العملياتيتمحور عمل الخي 

فهي تشمل استقبال الزبائن والتحاور معهم، والقياس، والتخطيط، وتدبير العملية اإلنتاجية، وصنع 

، عديلحشوات، والخياطة، والكي، والتالنماذج، وفتل الخيطان، والفصالة، والضم، وإنشاء األشكال والم

 واللمسات األخيرة.
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 الكفاءاتالمهام و
 

 العمليات  المهام

 اخذ طلبية .1

 استقبال الزبون 

  تحديد خصوصيات الملبس 
  اخذ المقاييس 
  نوعيةالثوب الموافقة على 
  الزينة اختيار المواد و 
  حساب ثمن البيع 
  تحديد تاريخ التسليم 
  كتابة معطيات الطلبية 
  عقد صفقة البيع 

 رسم خطة االنتاج .2

 نتاجتسلسل اال وضع 

 تواريخ االنجاز وضع 
  بالمشترياتالقيام 
 اختيار من يقوم بعملية الحشو 
 بالطرز اختيار من يقوم 

 صنع خيط مفتول  .3

 تحديد خصوصيات الخيط المفتول 

 حساب الكمية 
 فتل الخيط 
 جعل الخيط مرنا بواسطة البخار 
 جمع الخيط المفتول 

 صنع ملبس  .4

 قص القطع 

 تهيئة القطع 
 تعديل ملبس 
 جمع القطع 
 الحشو والحواشي خياطة 
 ياطة بديلخ 
 حياكة قطعة سد   اللباس 
 انهاء  اللباس 

 انجاز زواق  5

 تصور زواق 

 الزواق 
 ( الزواقاتترتيب  الزخرفات) 
 اختيار خيط مفتول 
 خياطة زواق 
 حياكة القطعة 
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 نتاجاالتدبير  6

 مراقبة العمل 

  التنفيذمراقبة وقت 

 مراقبة مطابقة المنتوج 

 مراقبة الجودة 

 تحسين الملبس 7

 تخمين العمل 

 وضع تسلسل العمليات 

 تغيير الملبس 

 الملبس حالة تأهيل 

 اختتام منتوج 8

 معاينة اللباس 

 تصحيح العيوب 
 الضغط على اللباس 
 اللباس ضبط 
 تسليم اللباس 

 

  



 : الخياطة التقليدية للحرفااللكتروني عنوان ال المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج 

 

 

 
6 

  ينللتكوكفايات خاصة و افقية 

 رفة و التكوينحال .1

 المواد المكونة لألثوابتمييز   .2

 صنع خيط مفتول  .3

 االلة خياطةيدويا أو بواسطةتنفيذ تقنيات ال   .4

 االغالقو وضع الحشو  ،تنفيذ عمليات التجميع  .5

 بادئ الصحة و السالمةتطبيق م .6

 تطبيق مبادئ الحساب خالل كل عمليات الحرفة  .7

 تطبيق مبادئ الفصالة   .8

 والتعديلالفصالة  عملياتتطبيق  .9

 الحرص على جودة المنتوج .11

 تخصيص المالبس التقليدية  .11

 صنع لباس تقليدي للرجال  .12

 ترتيب الزخارف  .13

 صنع الزخارف  .14

 ترتيب االلوان  .15

 تطبيق عمليات تنظيم و تدبير االنتاج  .16

 صنع لباس تقليدي للنساء  .17

 القيام بعمليات البيع .18

 تحت الطلب االلبسة تأهيل .19

 تقنيات البحث عن عملاستعمال  .21

 االندماج في العمل .21

 

 كفايات عامة 

 

 العمل في إطارالتواصل بالعربية  .1

 العمل إطارفي  التواصل بالفرنسية .2

 


