
 

 

 

 
   

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 مقررا    41المساعدة التقنية من اجل انتاج وتوطين 

 حرفة  للصناعة التقليدية  41وسائطيا للتكوين  الثنائي اللغة يخص 

 تدرس بمركز التكوين و  التأهيل لحرف الصناعة التقليدية بفاس
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الموضوع على شبكة االنترنيتوثائق ودعائم المقرر الوسائطي للحرف   

 بالعنوان : )النسخة العربية(

 الحدادة  
 

 يمكن االطالع عليه بالموقع التالي

:http://www.dfp.gov.ma/artisanat

 

Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle 

Département de la Formation Professionnelle 

Centre de Formation et de Qualification dans 

les métiers de l’Artisanat – Batha Fès 

Ministère de l’Artisanat et de 

l’Economie Sociale et Solidaire  

http://www.dfp.gov.ma/artisanat
http://www.dfp.gov.ma/artisanat
http://www.dfp.gov.ma/artisanat
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 الحداد
 

 :االسئلة المألوفة

 يف واين؟ك  

يمكن للحداد ان يشتغل لحسابه في محترفه عادة عائلي بعد ان  يحصل على معارف  في ميدان التدبير   

      و المحاسبة، كما يمكنه ان يشتغل  في اطار تعاونية للصناعة التقليدية او مسؤوال في مقاوالت صغيرة.  

 . المهنة لهاته ين عند بداية  مزاولتهمهنيين اخران يكون اجيرا  داخل ورشة صغيرة مع كما يمكنه 

ان يكون محل عمله مزودا بمشغل حدادة وادوات كالمطرقة و السندان و المنقاش  و الكماشة  و يجب 

 القوالب.  و تفرض مهنة الحداد الوقوف لفترات طويلة و حمل السلع و االدوات.

 

 ما هي الكفايات الالزمة لمزاولة  هذه المهنة؟

 الجمالي  وروح المبادرة و االبتكارالحس الفني و 

التقليدي يجب ان يكون قادرا  الصانعكل حال فان  على تفرض مهنة الحدادة مهارات خاصة وفنية. و  

نماذج اصيلة وذلك بفضل  الئحة االلوان و الزخارف التي يتوفر عليها وكذلك مهارات  على  تصور

 الرسم.

 روح المبادرة و االبتكار دقة ومهارات في الرسم الفني مع

ولذلك  يجب   عليه التمكن من الرسم الفني و  هاللقيام بعمل فني يجب على الصانع ان يرسم  المكونات التي يبتكر 

.  و يقابل دقة الرسم دقة التنفيذ الن حرفة منها اختيار االنسبو القيام ب الهندسة ومعرفة خصوصيات  المستلزمات 

 واالحكام.  صبر الحدادة عمل يتطلب ال

 كيف يمكن ان  اؤمن  ترقيتي في العمل ؟ 

على   حصوله لحسابه الخاص بعد الحداد مسار المهني هو بطبيعة الحال عملالطبيعي  للتطور ال ان  

ان يشتغل داخل مقاوالت صغرى للصناعة  كما يمكنه تجربة مهنية  ومبادئ في التدبير و المحاسبة. 

ما يكونون من   مختلفون وعادة  زبنائه في حين  فان لعمل فهي اوقات متواصلة. التقليدية.  اما اوقات ا

خواص. ولكي يتعرف الناس عليه يجب ان  يتكيف مع السوق ويقوم بأعمال التسويق و التدبير) ال

 التسعير،  الطلبية،  المراسالت(.
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