
 

 
  

وزارة الصناعة التقليدية و 

 االقتصاد االجتماعي و التضامني

 حرف فيمركز التكوين والتأهيل 

 فاس - البطحاء التقليدية الصناعة

 

 

 

 في لمنشورةاللحرف  الوسائط المتعددة برنامج تدعم وثائق  

 (:بالعربيةنسخة ) االلكترونيعنوان ال

 

 الزرابي حياكة
 

 

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

 الزرابي؟حائك من هو  

حرفي ينسج ويحيك الزرابي يدويا، فهو يتمثل الزربية وينسجها معتمدا في ذلك تقنيات  الزرابيحائك 

قائما  امختلفة تتطلب بدورها القيام بعدد من العمليات عبر مراحل متكاملة. ويعد نسج الزرابي فنا حقيقي

النفس المنوال بذاته. رغم التقدم الحاصل في المجال الصناعي ما زال النسيج اليدوي للزربية يتم على 

 العتيق.

الزربية المدينية" ذات العقد والزربية القروية التي "عموما تنقسم الزربية المغربية إلى عائلتين أساسيتين: 

النوعين تضم الزربية ذات العقد والزربية الزربية ذات األشكال المحيكة واألشكال العقدية. يضاف لهذين 

 المعةتطريزات ورقائق  بإدماج"الحنبل " الذي يتميز 

. 

 ؟حائك الزرابيما هي كفايات  

الجيد  كاإلدراكالزرابي عمل فني يقتضي مهارة يدوية واتقانا، وتتضمن خصائص أساسية حائك حرفة 

والمعرفة العميقة باألشكال واأللوان، كما هي متصلة بالتركيز والدقة والحذق فضال على مهارات يدوية 

العمل ذو طابع جماعي، من  وبما أن هذا -الحركات اليدوية وانسجام األلوان.وتقنية وفنية مثل براعة 

، تتطلب هذه الحرفة من الالزم أن يكون للحرفي حسن التدبير والتنظيم واالشراف. على المستوى المادي

 ام بحركات رقيقة ومتكررة، وأن يتحمل اكراهات جسدية أثناء كل مراحل االنتاجصاحبها الب

. 

 ؟ الزرابيحائك األنشطة األساسية لما هي  

ينسج الحرفي الزرابي يدويا، من خالل حياكة العقد وقطع خيوط من صوف في غالب االحيان، 

ناسج الزرابي منفردا أ وضمن فريق حسب طبيعة العمل ودرجة تعقده والزمن  لوتصفيفها. يشتغ

 ام كالحياكة وتركيب النول.المطلوب والتجهيزات الضرورية. من الممكن أن يتخصص في بعض المه

، ثم يتزود بها قبل أن يحدد اآلجال لإلنتاجعموما، يقوم ناسج الزرابي بعد وحساب المواد الضرورية 

 ويوزع المهام بين أعضاء الفريق. في النهاية يسهر على تتبع عملية االنتاج الى أن يحصل على المنتوج.

 ا للزرابي؟حائككيف يمكن أن تكون  

 مركز التكوين-أهيلالت-التكوين

  



 الزرابي حياكة:  اإلنترنت شبكة على المتعددة الوسائط برنامج

 
4 

 المهام و الكفاءات
 

 المهام العمليات

 اجراء صفقة مع زبون او بائع 1.1 القيام بعمليات البيع   .1
 اقتراح قطع نماذج زخارف و الوان  1.1
 تحديد خصوصيات قطعة 1.1
حساب ثمن البيع من خالل المساحة و خصوصيات  1.1

 القطعة
 تحديد تاريخ  وشروط التسليم  1.1
 اخذ طلبية  1.1
 طبع زربية  1.1
 عقد الصفقة  1.1

 تحديد هيئة الحقل 1.1 تصور زربية او حنبل   .1
 اختيار الزخارف 1.1
 توزيع الزخارف على المساحة  1.1
 اختيار االلوان  1.1
 تعديل  تخطيط تقليدي لتوزيع الزخارف 1.1
 رسم تخطيط لتوزيع الزخارف  1.1

 حساب الكميات 1.1 تنظيم االنتاج  .1
 شراء  االلياف و المواد  1.1
 وضع جدولة زمنية  1.1
 توزيع المهام 1.1
 القيام بمتابعة االنتاج  1.1

 حلج الصوف 1.1 تهيئة الصوف .1
 غزل الصوف  1.1
 حل الصوف  1.1
 تعبئة محلول الصباغة 1.1
 صباغة الصوف 1.1

 تسدية  1.1 تركيب الة النسيج .1
 تهيئة الة النسيج  1.1
 ترتيب خيوط السدى  1.1
 طي المسداة على اللولب االعلى  1.1
 تعديل ضغط المسداة  1.1
 تركيب النيرة  1.1

 الزخارفتفسير خطاطة توزيع  1.1 نسج قطعة  .1
 قطع   شلة الغزل و الخيوط و العقد  1.1
 تهييئ مكان النسيج  1.1
 نسج الخيوط  1.1
 حساب الخيوط حسب توزيع الزخارف و العقد  1.1
 نسج الطعمة  1.1
 العقد تنفيذ 1.1
 نسج الحواشي  1.1
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 ادخال عناصر التزيين  1.6
 عرض النسيجتثبيت  1.16
 لف قطعة على الة النسيج 1.11

 اخراج قطعة من الة النسيج 1.1 انهاء قطعة  .1
 فتل الحواشي  1.1
 مشط الزربية   1.1
 تامين قطعة 1.1
 قطع خصالت عقد الزربية  1.1
 انهاء ظهر الحنبل  1.1
 مراقبة القطعة 1.1
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 كفايات خاصة و افقية للتكوين 

 حرفة و تكوين .1

 تمييز الزرابي و الحنبل المغربي  .1

 تطبيق التقنيات االولية للنسيج و العقد  .1

 نسج زخرفة بسيطة بالعقد  .1

 السالمةتطبيق كبادئ الصحة و  .1

 تطبيق مبادئ الحساب في كل  الحرفة  .1

 وضع الة النسيج  .1

 تطبيق خطاطة توزيع الزخارف .1

 نسج زخرفة معقدة بالعقد  .6

 تخصيص  نوع األلياف المستعملة في النسيج .16

 صباغة الصوف .11

 تطبيق مبادئ النسيج الخاصة بالحنبل .11

 نسج زخرفة بسيطة  في الطعمة .11

 نسج زخرفة معقدة في الطعمة .11

 االلوانتنسيق  .11

 تطبيق مبادئ التخطيط و الرسم الخاصة بالنسيج .11

 وضع  قطعة بالطلبية .11

 تطبيق مبادئ وضع اللمسات االخيرة .11

 القيام بعمليات البيع .16

 انجاز حنبل او زربية .16

 استعمال تقنيات البحث عن عمل .11

 االندماج في سوق الشغل .11
 
 كفايات عامة 

 العمل إطارالتواصل بالعربية في  -1

 البسيطة في اطار العملالتواصل بالفرنسية   -1


