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 البطاقة المهنية
 
 

 من هو صانع المنتوجات النحاسية؟ 

تشكيل ، من خالل رلالستعمال أو الديكوحرفي  يتفنن في صنع  نماذج  صانع المنتوجات النحاسية

ها كما انه يحرس علي إنتاج نماذج بجودة عالية من خالل يعفرتأو  وتزويقهاصفيحة المعدن  

جديدة  لجلب الزبناء  مالنهائية وكذلك يعمل على تطوير تصامي الحرس على عمليات األشغال

 وتثبيت مكانته في سوق الشغل

 النحاسية؟ ما هي مواصفات صانع المنتوجات 

، حرفي يمارس مهارة يدوية تتميز بالدقة والحذق. يجب أن يتمتع صانع المنتوجات النحاسية 

الحرفي بفكر مبدع، وأن يولي اهتماما كبيرا بعمله. موازاة مع ذلك، عليه أن يتوفر على قدرة فنية 

ة الصنع كاملة في الرسم والتشكيل، تمكنه من إبداع منتجات معدنية. كما انه  مسؤول عن عملي

 ومن وظائف التسويق لذلك جودة المصنوعات هي من أولوياته

 ما هي األنشطة األساسية لصانع المنتوجات النحاسية؟   

نشاطه، على اعتبار أنه حرفي يستثمر مهاراته، إلبداع  يمارس صانع المنتوجات النحاسية

وأدوات االستعمال مثل صناديق  منتوجاته، من قبيل الثريات وزخرفات األبواب و إطارات المرايا

المجوهرات واألواني المنزلية كالعمارة والبراد ومرشات العطر. يتعاطى صانع المنتوجات 

 غوالتفري و الجمع والكي منها الفصالة، الزواق والطلوع  والتلميع  أساسيةعدة أنشطة  النحاسية

 .تارة ميكانيكية كالقولبة والتلميعوعملية الفضة اعتمادا على تقنيات تارة يدوية كالضرب والحك و

بذلك على الحرفي أن يقترح أوال نماذج مختلفة على الزبائن قصد الحصول على طلبية،  مللقيا

 وتقديم وصل المقايسة وتاريخ تسليم البضاعة، وذلك من أجل تنظيم العمل ومراقبة المصنوعات.
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 الكفايات المهام و
 

 العمليات  المهام

 طلبية اخذ .1

 استقبااللزبون 

 األولية النماذج مختلف تقديم 
 تخطيطي رسم وضع 
 اإلنتاج جدولة وضع 
 تحديدثمنالمنتوج 

 الورشة عمل تنظيم .2

 الالزمة المعدات حساب 
 قوالب صنع 
 الورشة تنظيم 
 اإلنتاج مخطط وضع 

 منتوج صنع .3

 القطع تقطيع 
 القطع نقش وأ رسم 
 القطع قبث 
 القطع نقشو أ رمخ 
 القطع و نحتأفرح 
 القطع تجميع 
 األولية التقويمات انجاز 

 انهاءالمنتوج .4

 التلحيم فرك 
 المنتوج صقل 
 المنتوج غسل 
 المنتوج تنشيف 
 التتميم مواد استعمال 
 المكونات مختلف تجميع 
 النهائية بالتقويمات القيام 

 المنتوج تسليم .5

 مراقبةالجودة 
 المنتوج تلفيف 
 المنتوج إرسال 
 الزبون إرضاء على الحرص 
 التسديد تسلم 
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