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 األسئلة المعتادة
 

 ما هي الكفايات الضرورية لممارسة الحرفة؟

يبحث أصحاب المصانع أساسا عل متعاونين مؤهلين لهم كفاءات تقنية مثل السرعة والمهارة والحذق 

وروح اإلبداع والحس الجمالي والقوة الجسمانية والقدرة على العمل ضمن فريق، واالستقاللية ونسج 

 .اآلخرعالقات جيدة مع 

 أين يشتغل الجباس؟ وكيف؟

اكن مسقوفة. يشتغل الجباس مع عمال  آخرين ، فهو يحل بالورش تمارس هذه الحرفة في الظل داخل أم

: التجديد، العزل،  بعد البناء وقبل الصباغ والنجار. ويبرهن عن حنكته من خالل األعمال التي يقوم بها

الوقاية من الحريق، الديكور، الزخرفة الداخلية. يتنقل الجباس بعيدا حينما يتعلق األمر بالعمارة والبناء. 

تميز مواقيت عمله باالنتظام، فهو يعمل في الفترة الصباحية، ووفق وتيرة تفرضها طبيعة المادة وت

 )الجبس( التي تجف سريعا. يعمل بخفة لدرء كل هدر وضياع.

 ما السبيل لولوج سوق الشغل؟

يبحث أصحاب مقاوالت البناء على جباسين مؤهلين ومتعددي المهاراتن قادرين على العمل في   

الت الجبس وفي شركات المشاريع الكبرى: الفنادق، األشغال الكبرى.... لذلك ال يجد أي شاب مقاو

حاصل على شهادة مهنية صعوبة في الحصول على عمل. ويمكن للجباس أن يتخصص في التجصيص 

 أو في زخرفة الجبس... بعد اكتساب التجربة وأسس التدبير يمكن للجباس أن يحدث مصنع خاصا.

 سار المهني للجباس؟ما هو الم

 يقوم الجباس المبتدأ بإنشاء التقاسيم البسيطة وتركيبها.  عامل/ جباس: -

 يتمتع باستقاللية تامة للقيام بأعمال معقدة، ومن الممكن أن يشارك في تكوين الشباب. المتعلم الحرفي: -

يتملك تملكا تاما كل التقنيات المتصلة بالحرفة، ويقدر على القيام بجميع األعمال المعقدة،  المعلم: -

 تنشيط فريق من العمال. عويستطي

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

 داخل الورش.

 عمال داخل مصنع كبير. 01إلى  2مسؤول عن فريق يتكون من  :رئيس الورش -
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يدبر مقاولة البناء أو مقاولة للديكور: الموارد البشرية، الزبائن، اآلالت، شراء العتاد  :رئيس المقاولة -

 .والمواد األولية

 

 ما هي الصفات المطلوبة في الجباس؟ 

 التمكن من مهارات متنوعة، -

 الكهرباء، الطالء، العزل،امتالك معارف أساسية حول الحرف ذات الصلة:  -

 الحذق والدقة،السرعة والنظافة، -

 الحس الجمالي، -

 اإلبداع، -

 تملك مختلف األساليب الفنية والمعمارية، -

 العمل في فريق، -

 التنسيق مع حرف أخرى ذات صلة ) الصباغ، الكهربائي، الرصاص...(. -

 


