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 بطاقة تعريف ابملهنة
 

 من هو الحداد؟ 

ينتمي الحداد لمهن تحويل المعادن بحيث أنه يقوم، داخل ورشة، بصناعة أو إصالح ديكورات مصنوعة 

الرصاص والقصدير والنحاس األصفر وغيرها من المعادن القابلة  ومن مواد صلبة ، خاصة من الحديد 

المتخصص في  الحداد في بعض الحاالت بتركيب المصنوعات، كما يمكن لهذا الحرفي مللتلحيم. وقد يقو

وتكييف أشكال  نماذج أصيلة ومتميزة من خالل توظيف أشكال وديكورات وألوان ينشئالحدادة الفنية أن 

 معاصرة أو قديمة مع مصنوع تقليدي أو حديث.

 

 ما هي كفايات وقدرات الحداد؟ 

 

ويمكن أن يكون يمكن أن يشتغل الحداد لفائدته داخل ورشة عائلية في الغالب أو ضمن تعاونية تقليدية، 

 صغيرة. مقاولة مسؤوال في

وتعتبر حرفة الحدادة  فنا متميزا يتطلب من صاحبه كفاءات فزيولوجية ونظرية وتطبيقية. ولذلك فهي 

تتطلب خصائص أساسية ذات صلة بمعرفة طبيعة وجودة الحديد والمعادن عامة، كما تقتضي معرفة 

الجمالية يجب أن يكون الحرفي على اطالع  ومن الناحية دقيقة بالنار ودرجات الحرارة المنبعثة منها. 

اإلشارة أن الحرفي يتوفر تجدر وبتاريخ الفنون ليتمكن من استنساخ األشكال القديمة على الوجه األمثل. 

على مجموعة من أشكال الزخرفة التي يجب عليه أن يستلهمها لصنع نموذج أصيل ومتميز. يلزم 

الرسم الفني والهندسة واإلدراك الجيد لألشكال  بينهاالحرفي كذلك أن يتمتع بخصائص متعددة من 

. وعلى المستوى يدوية وتقنية وفنيةوالقدرة على تعرفها، والتركيز والدقة واإلتقان، فضال عن مهارات 

الفزيولوجي، تقتضي هذه الحرفة العريقة والشاقة قوة بدنية هائلة، ذلك أن بيئة العمل صعبة التحمل 

بسبب الحرارة المفرطة أثناء الحدادة كما أن طرق قطع كبيرة يتطلب تكرار حركات معينة وبذل جهد 

 عضلي إضافي أثناء مراحل الصنع.

 

 طة الرئيسية للحداد؟ما هي األنش 

د تسلم الطلبية، يتزود الحرفي بالمادة األولية لدى بائعي المعادن والصفائح والعقاقير، فيقوم باختيار عب

 المواد والتجهيزات واألدوات الضرورية للصنع. بعد وضع التصاميم والرسومات ينشئ الحرفي مجسما

 االحداد إنجاز جملة من المهام والعمليات  بدءويصنع هياكل. تتطلب مرحلة صنع منتوج ما وتزيينه من 

باللمسات األخيرة. ومن الممكن أن يتكفل هو نفسه  وانتهاءبقولبة مكونات المنتوج وضم بعضها لبعض 

بتركيب المنتوج بعد إنهائه. يقوم الحرفي أيضا بمراقبة جودة المصنوع من خالل فحص تطابق المنتوج 

 اإلصالحات الضرورية إن كانت هنالك عيوب. يقومبالنهائي مع النموذج المقدم، ثم 
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 تياالمهام والكفا
 

 المهام و العمليات
 

 العمليات  المهام

 تخصيص منتوج .1

 تحديد وظائف المنتوج 

 البحث عن الفكرة 

 تخطيط منتوج 

  المستلزماتاختيار 

  و اال نهاء والتجميعاختيار تقنيات التصميم 

 وضع مسلسل العمليات 

 تصميم المكونات تهيئة .2

 القيام بمخططات و رسو م على المقياس 

 اختيار المواد الالزمة 

 اختيار الطاقة االنتاجية للمنتوج 

 تعديل اآلالت و شحذ ادوات القطع 

 تحديد نوع القالب حسب االستعمال 

 رسم القالب 

 صنع القالب 

 تشكيل المكونات .3

 قياس و وضع عالمة و تسطير الحديد 

 ب من حديد او  صفيحةتقسيم عارضة و  انبو 

 صقل عارضة وصفيحة من الحديد 

 ازالة  البقع  تبييض  برد الحديد 

 تقويس،  طي ولوي الحديد باردا ساخنا 

 تغيير هيئة عارضة حديدية 

 ثقب و تذويب الحديد باردا  و ساخنا 

 فتل و تخريط الحديد 

 قطع الحديد بواسطة موقد اللحام 

 منتوجالجمع مكونات  .4
  للجمعتهيئة المكونات 

 الجمع بواسطة  الكوليي باردا و ساخنا 
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 الجمع بالتلحيم 

 الجمع بالريفي 

 انهاء المنتوج .5

 تهيئة فضاء العمل 

 تهيئة مساحة المكونات 

 انتقاء مواد االنهاء 

 انجاز التحضيرات 

 تطبيق الطبق الواقية و الصباغة 

 منتوجالتركيب   .6

 نقل المنتوج و المعدات الى الورشة 

  المنتوج في الورشةتهيئة تركيب 

 المكونات تثبيت 

 انهاء المنتوج 

 وضع االدوات 

 ترتيب و تنظيف المكان 

 المشاركة في عمليات بيع منتوج .7

 معرفة  تطور السوق 

 ثمانوضع الئحة لأل 

 اخذ طلبية 

 تهيئة عرض األثمان 

 التواصل مع الزبون 

 تنظيم العمل بالورشة  .8

 التزود بالمواد االولية 

  المنتوجاتتخزين المواد و 

 متابعة الطلبيات 

 تنظيم و  صيانة فضاء العمل 

 صيانة االدوات و المعدات 

 صيانة الفرن 

 تخزين المنتوجات 
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