
 
 

 
 حرف فيمركز التكوين والتأهيل 

 فاس - البطحاء التقليدية الصناعة

وزارة الصناعة التقليدية و 

 االقتصاد االجتماعي و التضامني

 

 

  

 للحرف المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج تدعم وثائق

 : (بالعربيةعنوان االلكتروني )نسخة ال

 

 الخشب ةنجار
 

 http://www.dfp.gov.ma/artisanat    التالي : االلكتروني العنوان متاحة على

 

  

http://www.dfp.gov.ma/artisanat
http://www.dfp.gov.ma/artisanat
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 الخشب نجار
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 معتادة ال ئسلة األ
 

 ما هي الكفايات الضرورية في ممارسة الحرفة؟ 
 

مهارات دقيقة بخصوص الرسم  قتضييالحرفة  نففالخشبية  المنتوجاتنظرا لتعدد التقنيات المعتمدة في  

والهندسة الفضائية ومكتسبات تتعلق بقراءة التصاميم وبنائها، كما تتطلب معرفة بمفاهيم الفن وتاريخه 

 خشبنجار الفي مختلف األزمنة. ومن الالزم أن يكون  المنتوجات الخشبيةودراية بتقنيات الضم وأنماط 

ن ويساعده على التركيب بي بإتقانالمتميزة  ت الخشبيةالمنتوجاذا حس فني يمكنه من إبداع أشكال من 

 مهارات يدوية على نحو جميل ورائع.

 

 ؟ وكيف؟نجار الخشبأين يشتغل  
 

يشتغل الحرفي أجيرا في معمل أو لحسابه الخاص. وتتوفر الورشة على آالت عصرية وأدوات يدوية، 

 وتفوح منها روائح الخشب.

خالل العمل يتواصل الحرفي بانتظام مع زبائن يذهب إليهم غالبا. ال يشتغل الصانع منفردا وإنما يعمل 

بتعاون مع مهنيين آخرين ) مهندس الفضاءات الداخلية، مصمم، خبير اآلثار( كما يسهر على الحسابات 

 والطلبيات.

 

 ما السبيل لولوج سوق الشغل؟ 

 

نظرا لكونه حرفة فنية بامتياز. يتطلب تعلم الحرفة  المنتوجات الخشبيةمن الصعب الولوج لحرفة صناعة 

 المنتوجات الخشبيةمدة طويلة تتجاوز على األقل خمس سنوات من التجربة والتأهيل. إن مصانع إنتاج 

 ورشته الخاصة به بعد سنوات ينشئتبحث عن مهنيين مؤهلين وذوي خبرة. ويمكن للحرفي أن  اوترميمه

 عونالمبد الصناع أن تمكنه من اكتساب معارف في مجال التدبير والمحاسبة. تجدر اإلشارة من التجربة

 وحدهم قادرون على ضمان موقعهم في هذا الميدان بالذات.

 

 ؟نجار الخشبما هو المسار المهني ل 
 

 المنتوجات الخشبية  تتحدد مهمته في صنع أثاث بسيط قبل القيام بإصالح  :عامل/ عاملة -

عمال 4 إلى  3سنوات من التجربة على األقل. يؤطر رئيس الفريق  01يتطلب هذا الدور  فريق:رئيس  -

 داخل مصنع تقليدي.

 عامل داخل مصنع كبير. 01إلى  01المسؤول عن فريق يضم  رئيس شعبة: -
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طلبات الزبناء، العاملون، الزبائن و األليات  ه تمكن له تسيير ورشة النجارة بكاملها :اممه الصانع: -

  ةالميكانيكي


