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 البطاقة المهنية
 

 ؟نجار الخشبهو  من 

، بحيث أنه يصمم المفروشات وينتجها واللوحات ويصلحهاالخشبية  المنتوجاتحرفي يصنع  نجار الخشب

بع طتقسيطا أو جملة. ويعتمد في عمله ، فضال عن النجارة، على تقنية تركيب ألواح من الخشب النفيس ل

    ملتقيات القطع منكال أو جزءا 

  .؟نجار الخشبكفايات ما هي  

مفاهيم عن الفن، ومن الضروري أن تكون له موهبة فنية حقيقية تتجلى في مهارات  نجار الخشبيستوعب  

في مختلف العصور.  المنتوجات الخشبيةرفيعة وناجعة ، وأن يكون حاذقا ونبيها، وعليما بمختلف أنواع 

 .ميمتوالتالضم  التصاميم والرسم والهندسة، وأن يتقن عمليتي فهم يجب كذلك أن يتقن قراءة و

مريحا، بحيث انه يعمل واقفا في جل األوقات. ويلزم أال يشكو من حساسية اتجاه  س عمل نجار الخشبلي 

 . الغبار ورائحة لصاق الخشب

 

 ؟نجار الخشبلما هي األنشطة األساسية  

لحسابه الخاص مستقال بذاته وعمله أو أجيرا لدا صاحب ورشة. ويوظف خبرته  نجار الخشبيشتغل 

جات وترميمها في احترام تام لمراحل الصنع، بدءا باختيار النموذج فقطع الخشب وومهارته في صنع المنت

 م.يموالتت بالضم والتجميع اوزخرفته، وانتهاء

مكنه يويلصق رقائق الخشب ويركب التوابع. والتصاميم ويقطع الخشب ويضم القطع  نجار الخشبيضع 

بالمناسبة أن ينحت مكونات المنتوج، وأن يخرط القطع، وأن يصنع ويدمج عناصر مزخرفة، وأن يصبغ 

 .المنتوجاتاألوجه ويلمع 

 .ومن الوارد أن يفوض هذه األعمال التكميلية لحرفيين متخصصين
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 كفاياتالالمهام و
 

 العمليات  المهام

 تصميم منتوج من الخشب  .1

 البحث عن الفكرة 

 استنساخ الفكرة عبر خطاطة 
  تحديد مهام المنتوج 

  ابعاد المنتوجتحديد 

 تحديد نوع الخشب الالزم 
 انجاز رسم محدد على المقاس 
  والتركيب تقنيات التلميعاختيار  
  والمعدات الالزمةتحديد المواد 

 صياغةلل تهيئة قطعة .2

 تحديد  انتاجية المنتوج 

 اختيار المواد 
 المعدات   الالزمةتعديل اآلالت و 
 تسجيل المواد 
 تحضير المواد 
  رسم القطع 
  قطع المعدات   شكل اوراق 
  تحديد نوع القالب و مدته حسب االستعمال 
 القالب رسم 
  صنع القالب 

 قطع منتوج خشبيتشكيل   .3

 التعليماتثائق وقراءة الو 

 استعمال القوالباختيار و 
  مراقبة ادوات القطع 
  اختيار و استعمال االدوات و اآلالت 
   العناصر للتركيبتشكيل 
  القيام بعمليات صياغة اخرى 
  تهيئة مساحات لوضع اللمسات االخيرة 

 مكونات التزيين لمنتوج خشبيصنع   .4

  أو تصميم زخرفةرسم  

   االنسجام المطلوبالتجسيم وتحديد نوع 
  اختيار نوع الخشب حسب استعماله 
  المنضدة تثبيت القطع على 
  تحديد المواقع لكل قطعةاستنساخ الرسم و 
  مراقبة حالة االدواتاختيار و 
 قطع الخشب لولبة 
   بسيط على الخشب قشانجاز ن 
  تطعيم خشب بسيط انجاز 
  صقل المساحاتاظهار و 

 جمع المكونات   .5

 التعليماتالوثائق و تفسير 

  تهيئة القطع للجمع 
 الالصقة تهيئة المادة 
 تجميع الخشب بالمادة الالصقة 
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  القطع المجهزةتعديل 

 انهاء منتوج خشبي  .6

 تقييم حالة المساحات 

  اختيار و  تهييئ  مواد اللمسات االخيرة 
  صقل المساحات 
  تنظيف المساحاتملء الثقب و 
  تهيئة فضاء العمل لوضع اللمسات االخيرة 
  انجاز الصباغة على الخشب 
   جودة المنتوجمراقبة 
   سواراتالكساوضع 

 تركيب منتوج خشبي  .7

  تغليف المنتوج 
  نقل المنتوج الى الورش 
   الورش فيتهيئة تركيب المنتوج 
  تركيب المنتوج الخشبي 
  وضع اللمسات االخيرة على المنتوج 
   التثبيتوضع اجهزة 
  المكان وتنظيفتنظيم 

 اصالح منتوج خشبي  .8

  تمييز مواد صنع وضع اللمسات االخيرة على
 المنتوج المتضرر

  الصعوباتتقييم امكانية االصالح و 
 المعدات الالزمةاقتناء المواد و 
  فصل القطعة التي يجب اصالحها 
 المساحات تنظيف وحك 
 القطعة المطلوبة اصالح 
 تجميع القطع 
 استعمال مواد وضع اللمسات االخيرة 

 بيع منتوج خشبي  .9

 اتجاه السوقو معرفة حاجيات 
  مقارنة المنتوجات مع منتوجات المنافسين 
  األثمانالئحة  وشرح تبرير 
  التفاوض مع الزبون 
  الئحة االثمانوضع طلبية و 

 تدبير الورشة .11

 المعدات لإلنتاجو ادواقتناء الم 
 الطلبات تتبع 
  المواد االوليةوجرد  تخزين 
 مكان العمل تنظيم وصيانة 
  التأكد من تخزين المواد 
 العمل تزويد موقع 
 فيالمصارتدوين المداخيل و 
 حساب التكلفة 
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 ينكفايات خاصة و افقية للتكو 

 

 تكوينالحرفة وال .1

 السالمةتطبيق مبادئ الصحة و .2

 تنظيم العمل في الورشة  .3

 اختيار مواد المنتوج  .4

 منتوج إلنجازالرسم  تطبيق تقنيات  .5

 القوالب ةناعص  .6

 تجميع المنتوجو تشكيلو الفصالةتقنيات تطبيق   .7

 تطبيق تقنيات اللمسات االخيرة  .8

 المنتوج مكونات تمييز .9

 القيام بعمليات البيع .11

 صنع منتوج تحت الطلب .11

 تركيبهوضع منتوج و  .12

 تطبيق تقنيات الدوران .13

 تطبيق تقنيات النقش .14

 في منتوجادخال زخرفة   .15

 التزيينانجاز منتوج بسيط يضم مكونات   .16

 التزيينيضم مكونات  ركبمانجاز منتوج  .17

 اصالح منتوج  .18

 استعمال وسائل البحث عن عمل  .19

 االندماج في سوق الشغل  .21

 

 كفايات عامة 

 

 العمل إطارالتواصل بالعربية في  .1

 العمل إطاربالفرنسية في التواصل  .2

 البيعلحساب في مختلف عمليات االنتاج والتدبير وتطبيق تقنيات ا  .3


