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 بطاقة مهنية
 

 ؟صباغ الخشب من هو 

الخشب حرفي يقوم بصباغة أو تلميع أوجه األثاث أو مصنوعات خشبية، كما يقوم بالزخرفة  صباغ

مستعمال أشكاال نباتية وتقليدية. تكون الصباغة على الخشب كثيفة وحالكة بينما تكون صباغة الزخارف 

أو  مائية متعددة األلوان وممزوجة بملون مشتق من البيض خفيفة وفاتحة.يستعمل الحرفي صباغات

 بصباغة زيتية. ينجز الحرفي ديكوراته باليد.

 

 ؟صباغ الخشبما هي كفايات  

الالزم أن يقدر  واإلتقان واإلبداع الفني. من حرفة صباغة الخشب عمل فني يعتمد على المهارة اليدوية

صباغ الخشب على الرسم والخلق واإلبداع، وأن يتصف بروح التعاون والتواصل وبناء عالقات مع 

الخشب عارف بأنواع الخشب والصباغة، وقادر على إنشاء هياكل وصبغ  صباغمتدخلين آخرين. 

ايات في الرسم وتملك لب كفؤكد أنه ذو موهبة فنية تتطالمساحات. وألنه يستوعب مفاهيم فنية عليه أن ي

صنع الهياكل وله معرفة دقيقة باستعماالت األدوات والخشب. ويملك الحرفي في ذات الوقت  تقنيات

 المهارات التي  تقتضيها الجودة والدقة المطلوبتين.

 

 ؟ للصباغة على الخشبما هي األنشطة األساسية  

ويسطرها ويلونها، بواسطة أدوات إن صباغ الخشب يتصور أشكال الديكور والزخارف على الخشب 

يدوية مثل الفرشات وهياكل التسطير ووسائل الرسم التقني. يسمى هذا العمل ب"الزواق"الذي يعني 

 الداخلي. الشكل

بعد إعداد باحة العمل وتركيب العتاد على صباغ الخشب إعداد الصباغة من خالل تشكيل خالئط دقيقة  

ع الهياكل ويرسم الزخارف. تتم الصباغة على الخشب عموديا وأفقيا مقاديرها ومنسجمة ألوانها. ثم يصن

وعلى نحو منسجم على مستوى مجال الصباغة. لكن قبل صباغة الخشب من الضروري إعداده بنفض 

والطالء  الغبار وتنظيف الواجهة ومسحها، وسد ثقوب بعض األثاث بواسطة عجين الخشب مباشرة

 .التمهيدي
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 تاياملهام و الكفا
 

 المهام العمليات

 اخذ طلبية .1

 لقاء الزبون 

  عرض صور ونماذج 

   وألوان وزخارفاختيار نوع من الخشب 

  او تصميم رسم خطاطة 

   اإلنتاجتقدير ثمن 

  وضع طلبية 

 القيام بأعمال  تحضيرية .2

  األدواتو واد الماختيار 

  خليط الصباغة تهيئ 

 تحضير نماذج صباغة 

 صناعة القوالب  .3

  الكرطونرسم زخرفة على 

  توزيع الزخرفة على الكرطون 

  رسم الزخرفة 

 القالب متخري 

 الزخرفة تطبيق .4

 تهيئة المساحات للصباغة 

 نقل الرسم على القطعة 

 صباغة الزخارف 

 تلصيق الزخارف 

 ا لزخارف إقحام 

  األخيرةتطبيق مواد  اللمسات 

 تركيب المنتوج .5

 المنتجمكونات  تثبيت 

 العيوب تصحيح 

 باغةتحسين الص 

   للمنتجفحص الحالة العامة 

 تدبير منتوج .6

 لإلنتاج وضع  مسلسل 

  توزيع العمل على المجموعة 

 مراقبة العمل 

 تدبير الجدولة 

  حل المشاكل 

 مراقبة الجودة 
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 ينكفايات خاصة و أفقية للتكو 
 

 حرفة و تكوين .1

  لعملسليم ل تنظيم فضاء .2

 تخصيص الخشب و مشتقاته  .3

 القيام برسوم تقنية  .4

 و المعدات األدوات استعمال  .5

 القيام بعمليات الحساب و الجبر  .6

 تخطيط زخرفة و منتوج  .7

 خلط الصباغة  .8

 صناعة القوالب  .9

 األلوانترتيب الزخارف و  .11

 صباغة الزخارف .11

 المعدنية قاوراستعمال األ  .12

 األخيرةتطبيق مواد اللمسات  .13

 المنتوج تقدير ثمن  .14

 منتوج حسب الطلبيةانجاز  .15

 تركيب و وضع منتوج .16

 داخل المعمار انجاز منتوج .17

 استعمال مسائل البحث عن عمل  .18

 االندماج في سوق الشغل  .19

 

 كفايات عامة 

 

 العمل إطارالتواصل بالعربية في   .1

 العمل إطارالتواصل  بالفرنسية في  .2

 


