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 بطاقة مهنية
 

 من هو الجباس؟ 

النقش على الجبس ليبدع بيديه مكونات معمارية وزخارف. ويشتغل  تالجباس حرفي يستعمل تقنيا

أو ضمن فريق  داخل ورشات البناء، حيث أنه يضع سقف معلقة أو صفائح من الجبس  لوحدهالجباس 

 معدة سلف.

 
 ما هي كفايات الجباس؟ 

ويسات يتطلب العمل المعماري من الجباس صنع وتركيب ونقش المكونات المعمارية التي تؤثث التق

الداخلية للدور والمنازل. تقتضي حرفة الجباس حسا وكفاءة فنية خاصة تمكنه من إنشاء زخارف من 

الجبس، وعلى الجباس كذلك أن يقدر على ممارسة الحرفة داخل ورشة أو أوراش البناء، وأن ينسج 

 عالقات الثقة مع الزبناء والممونين.

 
 ما هي األنشطة األساسية للجباس؟  

جبسية جاهزة أو بديكورات منحوتة؛  المنازل بمكونات فضاءاتجباس باللمسات األخيرة وبتزيين يقوم ال 

والسبك والنقش للحصول على أشكال نباتية أو هندسية، كما يمكنه أن يلون  عجنفهو من يقوم بعمليات ال

 شكال بواسطة فرشاة أو الحفاظ على اللون األبيض الطبيعي.تلك األ
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 الكفاءاتالمهام و 
 

 المهام العمليات

 اخذ طلبية .1

 لقاء الزبون 

  تحديدي خصوصيات الطلبية 
 قياس المساحات 
 حساب ثمن البيع 
  كتابة معطيات الطلبية 
  عقد الصفقة 

 تدبير االنتاج .2

 تحديد الجدولة الزمنية 

  تحديد تسلسل االنتاج 
  توزيع المهام 
  مراقبة العمل 
  مراقبة الجودة 

 فضاء العملتدبير  .3

 جرد المعدات 

  طلب الم االولية 
  كراء تجهيزات 
  نقل المواد و االدوات و التجهيزات 
 تركيب  الخشبية 
 تنظيف  ركن للعمل 

 انجاز القالب .4

 صورة جانبية 

 تقطيع  الزنك 
 وضع  الحماية 
   تجريب القالب 

 وضع قالب  الصياغة .5

 تحديد زخرفة 

   وضع بوتشوير 
  انجاز نمودج 
  وضع نموذج اولي 
  الضبط انجاز 
  صب السيليكون او  البوليستير 
  تجربة القولب 

 مكونات بالقولب  .6

 تحضير القولب 

 كاشي  الجبس 
  صب الجبس 
   تسليح الجبس 
  سحب الجبس 

 صياغة الجبس  .7

  تحديد تقنيات الصياغة 
 تحديد  المواقع على المساحات 
  تهيئة مكان او مساحة للعمل 
  وضع القوالب 
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  كاشي الجبس 
 و ضع الجبس 
  تسليح الجبس 
  ازالة القوالب 

 وضع مكون   .8

     تحديد تقنيات الصياغة 
 تأشير المواقع على المساحات 
 وضع  الدعائم 
  قطع مكون 
  كاشي الجبس 
 تثبيث مكون 
 مال  المفاصل 
  توحيد المساحة 

 و التزيينات األشكالنحت   .9

 تقسم  المساحات 
  وضع البوتشوير 
  انجاز البوتشوير 
  قطع الجبس 
  نحت الجبس 

 انهاء المنتوج  .11

  معاينة المساحات 
  اصالح العيوب 
  تحديد االلوان 
  صباغة المساحات 
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 الكفايات الخاصة  و االفقية للتكوين 

 

 الحرفة و التكوين .1

 تحديد انواع الجبس و المواد االخرى المستعملة .2

 تطبيق مبادئ الصحة و السالمة .3

 صناعة مكونات عن طريق القوالب .4

 الخشبياتتركيب  .5

 عجن الجبس .6

 تطبيق مبادئ الحساب و الجبر .7

 تزييناتها و المعماريةتحديد العناصر  .8

 وضع المكونات .9

 المكوناتصياغة  .11

 نحت المزينات .11

 صنع  مقياس .12

 ترتيب  الرسوم و الوانها .13

 صنع قالب .14

 انجاز منتوج .15

 تقييم ثمن المنتوج .16

 انجاز طلبية .17

 استعمال تقنيات البحث عن عمل .18

 االندماج في   العمل .19

 

 كفايات عامة 

 

 التواصل بالعربية في  اطار العمل .1

 التواصل  ببساطة بالفرنسية في اطار العمل .2

 


