
 

 
 حرف فيمركز التكوين والتأهيل 

 فاس - البطحاء التقليدية الصناعة

وزارة الصناعة التقليدية و 

 االقتصاد االجتماعي و التضامني

 

 
 
 
 

 للحرف المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج تدعم وثائق

 عنوان االلكتروني )نسخة بالعربية( :ال

 
 

 الخشب على نقشال
 

 

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

 

 

http://www.dfp.gov.ma/artisanat
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 على الخشب النقش
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 األسئلة المعتادة
 

 ما هي الكفايات الضرورية لممارسة الحرفة؟ 

 االهتمام بالمواد ) الخشب، ...( -

 من تقنيات الرسم،التمكن  -

 روح التواصل والحس الفني، -

 الفضول واإلبداع، -

 النجاعة والحذق، -

 الصبر واالستقاللية. -
 

 : كفاءات خاصة

 االهتمام بالمواد، - 

 لها إلى كشف أثمان،يتحليل الحاجات أو طلبية الزبون وتحو - 

 معرفة مختلف األنماط حسب الحقب التاريخية لتطور الفن، - 

 التمكن من مختلف مراحل الترميم، - 

 القدرة على الرسم بهدف القيام بكل األعمال التحضيرية الضرورية لصنع شيء او ترميمه، - 

 التمكن من تقنيات النقش على الخشب، - 

 االشتغال اليدوي على الخشب، - 

 تكوين أشخاص آخرين. - 

 

 : كفاءات أفقية

 واإلبداع والقدرة على التكيف مع مختلف المصنوعات المطلوب ترميمها، الفضول - 

 امتالك حس فني متطور، - 

 االطالع المستمر على مستجدات الصناعة الفنية  - 

 التعرف على كمية الخشب المطلوبة - 

 النجاعة والدقة والتركيز والصبر واإلتقان أثناء كل مراحل العمل، - 

 مستشار،اإلنصات للزبون ولل - 

 قدرات جسمانية تساعد على التحمل: عمل شاق يتطلب من الصانع العمل واقفا. - 

 

 ما هي شروط ممارسة الحرفة ؟ 

هو المسؤول عن جودة المنتوج وجماليته  المديرالستقاللية لتلبية الطلبية ألن ا االستقاللية والمسؤولية:

 وعن اآلجال، وذلك حسب حجم المقاولة.

 

 تجهيز الورشة باألدوات الصغيرة الخاصة بالحرفة: :والموارد الوسائل

 أدوات القياس: الكوس، شبه الكوس، البيكار، شريط القياس، أداة الدوران، مسطرات الخ... •

 الخ... مربوع، ، منقاش، مقص،ةأدوات القطع والنقش: منشار، مثقاب، مطرق •
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 استعمال الخطاطات، تصوير القطع المصنوعة الخ...•

 

 العالقات الداخلية والخارجية: 

 العمل منفردا أو ضمن فريق، -

 العالقات الداخلية مع الزمالء ورئيس الفريق ورب المقاولة، - 

 العالقات الخارجية مع الزبائن الخواص وهواة التحف وخبراء اآلثار والممونين. - 

 

 بيئة العمل

 ،منجرة() العمل داخل ورشة ضعيفة التجهيز وبها منضدات -

 إمكانية التنقل لدى الزبائن لتسلم أو تسليم مصنوعات. -

أوقات العمل منتظمة. في مقاولة تقليدية يمكن أن تتغير أوقات العمل تبعا لحجم الطلبات واستعجاليتها  -

 وحسب فصول السنة.

 

 أين؟ وكيف؟ 

 

ة. يلتطور فنون التجميل، أصبح النقش على الخشب حاليا، يتميز بإنتاج أثاث رائع ذي هندسة راق نظرا

غالبا ما يشتغل نقاش الخشب باعتباره حرفيا لحسابه الخاص داخل ورشته، أو يعمل أجيرا في مصنع 

من حيث  تقليدي للنقش على الخشب، أو يعمل لدى الزبون مباشرة إذا ما كان حجم العمل أو خصائصه

 الديكور أو الواجهة، تقتضي ذلك.

الحرفي الخشب ويحفره  قشأغلب زبائن نقاش الخشب خواص ومهندسون معماريون وتجار األثاث. ين

ويعدله ويقص الشكل المنحوت بواسطة مقص وقراضة ومثقاب. هكذا يزين األثاث ويزخرف جوانب 

فة في صاحبها البراعة في الرسم ومعرفة بتاريخ تفترض هذه الحر المدفأة واأللواح واألبواب والدرابيز.

 الفن.

 

 ما السبيل لولوج سوق الشغل؟ 

 

تشغل المقاوالت التقليدية والصناعية النقاشين الشباب، غير أن جل نقاشي الخشب يعملون لحسابهم 

 الخاص أو أجراء في مقاولة تقليدية للنقش على الخشب وترميم األثاث وصنع ديكورات. يتطلب إتقان

 سنوات.لعدة الحرفة ممارسة عملية 

 

 ما هو المسار المهني لنقاش الخشب؟ 

 

عن طريق التجربة والتمكن من أسس التدبير المحكم يمكن للحرفي أن يتبوأ مركزا مماثال داخل مقاولة 

 تقليدية أو مقاولة أهم، متخصصة في النقش أو في ترميم األثاث القديم؛ أو في مقاولة لصنع األثاث تتوفر

 ضمن إبداعاتها على عناصر منحوتة. ويمكنه كذلك ان يحدث مقاولة تقليدية خاصة.

 


