
 

 وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني

 قطاع التكوين المهني

 وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني

 قطاع التكوين المهني

 الصناعة حرف فيمركز التكوين والتأهيل 

 فاس - البطحاء التقليدية

التقليدية و االقتصاد وزارة الصناعة 

 االجتماعي و التضامني

  

 

 

 

 

* * * * * * * * * 
 
 
 
 
 
 

 للحرف المنشورة في الوسائط المتعددة برنامج تدعم وثائق

 عنوان االلكتروني )نسخة بالعربية( :ال

 

 

 النجادة
 

 

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

 

  

http://www.dfp.gov.ma/artisanat
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 النجادة
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 بطاقة مهنية
 

 ؟المنجدمن هو 

ويغلف األرائك ويصنع الستائرو يضفي  الديكور الداخلي ويصنع األثاث هو من يتصور وينجز المنجد 

مختلف أنواع األثاث فهو يصنع يدويا أو آليا ستائر ويضع ديكورات من قماش المنجد صبغة خاصة على 

على الجدران وفق تصاميم محددة. وعلى المنجد أن يقدر على اقتراح إبداعات عصرية على الزبائن، 

 . كما عليه أن يصلح ويجدد الديكورات القديمة

 ؟المنجدما هي كفايات  

، ناجعة، وحاذقة. من الالزم أن يبرهن المنجد عن موهبة فنية حقيقية تقتضي تمكنه من مهارات دقيقة

فالنجاد عارف بمختلف أنماط األثاث على امتداد األحقاب والعصور، ويجب أن يكون قادرا على قراءة 

واألشكال الهندسية، وعلى تقدير األحجام وتنسيق األلوان وتنويع  مإنجاز الرسووبناء تصاميم، وعلى 

 األساليب.

، وهو أمر يتطلب منه حدة في البصر وقدرة هائلة على مقاومة غالبا في الورشةيمارس المنجد عمله 

يتخذ الرتابة العضلية. لكي يحافظ على لياقته الجسدي وعلى قوة بصره وصحته على المنجد أن 

 ية واألخذ بعادات تريحه أثناء العمل.إجراءات وقائ

 ؟ لمنجد ما هي األنشطة األساسية ل 

باعتباره حرفيا أو أجيرا لدى صاحب ورشة. ويستثمر خبرته لصنع أو ترميم األثاث، المنجد يشتغل 

 محترما في ذلك مراحل الصنع، بدءا باختيار النموذج وانتهاء بتتميمه وإجراء اللمسات األخيرة عليه.

المنجد البطاقة التقنية للمنتوج ويختار المواد والمحشوات ثم يركب المنتوج. ويسهر أثناء العمل على يعد 

 مراقبة الجودة وعلى احترام إجراءات السالمة داخل الورش.
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 تاياملهام والكفا
 

 المهام العمليات
 استقبال الزبون  -1-1

 أخذ الطلبية -1-2

 تقييم  -1-3

 تحليل الطلبية  -1

 األوليةاختيار المواد  2-1

 تدبير اآلالت و الفضاء 2-2
 و األدوات األوليةإمداد بالمواد   -2

 إعداد الهيكل 3-1

 انجاز فصالة النسيج 3-2

 انجاز الخياطة 3-3

 التحقق من المكونات 3-4

 المنتوج تغليف 3-5

 المنتوجعلى  األخيرةالتحقق من اللمسات  3-6

 

 نسيجال مكوناتو انجاز  إعداد  -3

 اإلمداداتتحضير  -4-1

 تثبيت العمل  -4 النسيجعرض منتوجات   -4-2
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  ينللتكو وأفقيةكفايات خاصة 

 

 الحرفة والتكوين  -1

 تنمية و تطوير الرسالة المهنية و التواصل  -2

 احترام قواعد العمل  -3

 ومعدات وأدوات معدات صيانة  -4

 الصحة والسالمة قواعدتطبيق   -5

 الجودة و المراقبة مبادئتطبيق   -6

 تحضير العناصر المكونة للمنتوجات النجادة  -7

 قراء, تفسير و انجاز لرسومات   -8

 لحساب و الهندسة األوليةتطبيق لمبادئ   -9

 التصميم لمنتوجات النجادة  أنماط  -11

 تجميع منتوجات النجادة  -11

 األثاث إكسسوارات تحضير -12

 للنجادة األخيرةانجاز اللمسات  -13

 تركيب منتوجات النجادة -14

 األوليةتوفير المواد  -15

 التواصلتقنيات الحديثة للمعلومات و استعمال  -16

 

  



 النجادة: اإلنترنت شبكة على المتعددة الوسائط برنامج

6 
 

 األسئلة المعتادة
 ؟ الحزفة لهذه الالزمة المهارات لديك هل

 األدوات، من كبير عدديتعامل ببراعة مع حرفي النجادة  و ، ذكيا تكون أن عليك فةالحر بهذه للقيام

ترتبط إلى حد كبير بالمثالية و التزام  نوعية عمله الخبرة ذوي من يكونوا أن ويجب، وخطير حاد بعضها

، و مهم جدا اإلبداع في شعورأن يكون لديه جانب عالي من  ال أيضاالدقة و االهتمام بكل التفاصيل، و 

  .اللعب بالتصميم خزين و الحفظ و تناسق األلوان ويكون على دراية بطرق الت أن

 

 ؟فةالحر لهذه لممارسة األماكن هي ما

 عمالئه بين لالنتقال استدعاؤه يتم األحيان، بعض في. بناء موقع في أو الحرفي شركة في يشتغل منجدال 

 ورشةالحرفة يشتغل في  ممارسة لبدء...إلخ اللباس و  األثاث واسترداد األسعار، عروض تقديم ألجل

 بعد. والديكور والتجديد الترميمبهذا بمجال  المهتمين الصناعيين منتجينفي مؤسسات لل أوللحرف  عمل

 سلسلة في لألثاث المصنعة الشركات. حساباتهم ترقية يمكن المهرة العمال.العمل حلقة في طويلة تجربة

 .المهنة هذه لممارسة أخرى فرصة تخلق الكبيرة للتوزيع

 ؟حرفي النجادة   ليشتغ كيف

الخيل أو رغوة  يشتغل حرفي النجادة على هيكل فارغ لألريكة محتاج للتلبيس بثوب مأخوذ من شعر

مخصصة للستائر، و في األخير يقوم بوضع  باآللةيمكن أن يتم يدويا أو  نشاط الحرفي اصطناعية.

 على النسيج وفق ما هو مقرر و مخطط له.ف رالزخا

 العمل ؟عون القيام بهذا يما هم الذين ال يستط

من الغراء و الطالء و أيضا الذين و  الغبارة هذا العمل ال ينصح به الذين يعانون من الربو أو الحساسي

 يعانون من أالم في الظهر بسبب ثقل األثاث

 ؟بالنسبة لحرفي النجادة  المهني تطور هو ما

أ كعامل ينجز اإلصالحات البسيطة أو يقوم بالخياطة بواسطة ألة الخياطة، قيما بعد حرفي النجادة يبد

يمكن له أن يتوجع إلى تجديد أو  الديكور ،القيام بالتدريب يساعد في الوصول إلى وظائف في اإلدارة أو 

بح عمال، ثم  يص 4أو  3مكون من أن يصبح حرفي،أي بعد بعض سنوات من الخبرة، يصبح قائد فريق 

عامال، و في األخير يصبح قادرا على تسيير الورشة،  21إلى  11مشرف مسؤول عن فريق مكون من 

 .العمال، الطلبيات و المواقع"، و بهذا يصبح حرفي
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 قاموس النجادة

لصورةا التعريف  الكلمات 
 االدوات و المعدات

و الة لجمع قطعتين من الثوب ا
عليها تيتثب  

 

 
الخياطة آلة  

 نوع من أنواع الة الخياطة تمكن
قطع و خياطة الحواشي في من 

 عملية واحدة

 

 آلة السورجي

الة خاصة بخياطة الجلد او 
 الثوب السميك

 

 آلة الخياطة

خشب تمكن م تثبيت ثوب على ال
 بواسطة الدبابيس

 

 دباسة يدوية 

 بهواء مضغوط تمكن مندباسة 
رعة و تثبيت ثوب على خشب بس

ينقوة كبيرت  

 

 دباسة هوائية

م و يستعمل في التقطع له احجا
ب اشكال تختلف استعمالها حس
 طبيعة العمليات و المواد

 

 مقص

لها احجام و اشكال تختلف 
يات استعمالها حسب طبيعة العمل

 و المواد
 

 المطرقة
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عمل باحجام و اشكال مختلفة يست
 الخد القياسات  

 

 المتر

في  يستعمل لقطع الخشب
 عمليات معينة

 

 منشار كهربائي

 يستعمل لقطع الخشب يدويا
مكون من قبضة خشبية او 

سننة بالستيكية و قطعة معدنية م
 و حادة

 

 منشار يدوي

ائط و يستعمل لثقب الخشب و الح
 كذلك تثبيت البراغي

 

 ثاقب كهربائي محمول

لتحقق لتسطير المعالم و ايستعمل 
 من الزوايا

 
  

 المتلث

 اداة للتسطير

 

 المسطرة 

 اداة لنزع المسامير او تثبيت
 السلك

 

 الكماشة
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ياداة لتثبيت او فسخ البراغ  

 

 مفك 

عينةاشياء ماداة لتثبيت او فسخ   

 

 ملقط

 اداة لتثبيت او فك اللولب

 

 اللولبمفتاح 

 املواد االولية
يستعمله المنجد لتغليف األثاث 

 وتزيين النوافد و الجدران

 

 الثوب

وهو نوعان جلد طبيعي و 
اصطناعي وكالهما يستعملهما 

 المنجد في تغليف الألثاث 

 

 الجلد

يستعمل المنجد نوعان من الخيط 
حسب االستعمال: الخياطة 

 اليدوية أو الخياطة بااللة 

 

 الخيط

مادة أولية متنوعة يستعملها 
 المنجد لصناعة هيكل المنتوج

 

 الخشب
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أو لزجة تستعمل لضم مادة سائلة 
أجزاء االسفنج فيما بينها وتثبيتها 

 على الهيكل

 

 اللصاق 

حزام مطاطي يستعمل في صنع 
الكراسي واألرائك لجعلها 

 أكثرراحة 

 الشريط 

 النابض  سلك لولبي الشكل يتمدد عموديا
مادة يستعمها المنجد لصنع 
النتاج اشكال متنوعة من 

 منتوجات النجادة

 

 االسفنج

عناصرللتزيين توضع على 
حواشي الوسادات والستائر 
لتزيينها او تكميلها مثل "السفيفة 
و الترييش" او مساميرلتزيين 

 االرائك
 

 اكسيسوارات النجادة

 منتوجات النجادة
اثاث تقليدي مكون من هيكل 
خشبي منقوش الواجهة يعلوه 

  فراش ووسادات محشوة
 صالون مغربي 

االوروبي من اثاث على النمط 
الثوب او الجلد له اشكال 

 وموديالت متنوعة
 

 صالون اوروبي

قطعة اثاث تستعمل لالستلقاء او 
 النوم

 

 فراش
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 قطعة اثاث تستعمل للتوسيد 

 

 وسادة

  كرسي من دون ظهر

 كرسي
قطعة من الثوب لتزيين النوافد 

 وحجب الضوء والرؤية

 

 ستار

قطعة قماش لتكميل جمالية 
 الستار

 

 اعلى الستار

قطعة قماش مطروزة تغطي 
 السرير

 

 غطاء السرير
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 األنشطة المدمجة

1الشاشة: تنظيم أنشطة ورشة : 1النقلة 

 العمل
النجادةالحرفة:  

 :لتخطيط وتنظيم العمل، يحدد المنجد عدة عمليات:: 1س
 ضع عالمة أمام اإلجابات الصحيحة

 1 

 2 

 3 

 4 

 
 
 
 

 إجراء القياسات وتقدير كلفة المنتوج

 تحديد تاريخ التسليم

 تخطيط اإلنتاج

 تحديد خصائص الطلبية

 
 
 

:نتاج بناء علىإلتم تخطيط اي: 2س   
 ضع عالمة أمام  اإلجابة الصحيحة

Oالزمن الضروري لكل عملية  

O درجة تعقد إنتاج سلعة  
Oمقاسات البضاعة  
Oالعمال المتوفرون  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أسئلة
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2الشاشة:  إنجاز عمليات اإلعداد: 2النقلة  جادةالنالحرفة:    

 

ما هي الكلمات المناسبة للتعارف التالي 4س  
 ضع أمام كل تعريف الكلمة المناسبة

 
 

وج   مجمل الخصائص التقنية والجمالية للمنت - اختيار  

 التجهيزات والمواد المطلوبة لصنع المنتوج -   اختيار

المنتوج قبل الصنعنسخة  - اختيار  

  العتاد

  بطاقة تقنية

  رسم تخطيطي

 

: يتمثل إعداد عمل النجادة في توفير الشروط الضرورية لصنع المنتوج: 5س   

 
 أمأل الفراغات بالكلمات المناسبة:

 
المواد –بطاقة تقنية   -العتاد  –إعداد   

 

للمنتوج، وانتقاء ..................و يتطلب إعداد النجادة تحضير ...................        
 ................المطلوبة و................فضاء العمل.
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3الشاشة: صنع المنتوج:3النقلة  نجادةالالحرفة:    

يتطلب صنع النتوج من المنجد إنجاز العمليات التالية:: 6س  
 رتب العمليات التالية

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 
 
 

 الخياطة

 تفصيل الثوب

 الحشو

 إعداد اإلطار

 
: يقتضي الحشو من المنجد القيام بالعمليات التالية7س   

 
 رتب العمليات أدناه

 

 تكسية قعر األريكة  1

 حزم اإلطار 2 إعداد النول 

ريكةوضع غالف األ 3 تحضير البطاقة التقنية   

 تحديد الرغوة وإعدادها 4 صبغ الخيوط 

الخيوطصبغ   ليماتثبيت الرغوة تثبيتا س 5   

 
 

في الصور التالية اختر اإلجابة الصحيحة: 8س   

 
O   والزوايا ينقل المعالم، 

 O  يخيط الجلد ، 
  O  ينجز قاعدة االريك، 

 
O   ،ينقل المعالم والزوايا 

 O   يخيط الجلد 
  O  ، ينجز قاعدة االريك 

 
 

O    والزوايا،ينقل المعالم 
 O   يخيط الجلد 
  O  ، ينجز قاعدة االريك 
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4الشاشة:  تركيب المنتوج– 4النقلة :  جادةنال:الحرفة    

في أية صورة يركب المنجد المنتوج: 9س   
 انقر الصورة المناسبة

 
 
 
 
 
 

يتطلب تركيب منتوج من الحرفي القيام ببعض المهام: 01س   
اإلجابات الصحيحةضع عالمة أمام   

 
O مساعدة أشخاص مكلفين بتركيب المنتوج  
O استعمال مواد النظافة  
O اإلشراف على عملية تثبيت مكونات المنتوج  
Oإصالح العيوب  

 
 

 
 

5الشاشة: ا :مراقبة الجودة 5لنقلة:  النجادةالحرفة:    

 أثناء العمل يقوم المنجد بمهام فحص جودة المنتوج11س 

 
 اإلجابات الصحيحةضع عالمة أمام 

 

O رصد عيوب الصنع وتقدير خطورتها  
O تحرير طلبية 
O مالحظة وتحليل وتقويم المنتوج 
O الحكم على جودة العمل والقيام بعمليات التصحيح 
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 النجادةالحرفة:  : صيانة باحة العمل6النقلة: 6الشاشة:

 :يلي : ما هي العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة في ما12س 
 

 يكفي كنس باحة العمل لضمان نظافة المكان -
 

  ⃝خ                          ⃝ص   
 

 يمكن التنظيف من الحفاظ على المادة كاملة -
 

 ⃝خ                            ⃝ص  
 

 يجب أن تتوفر الورشة على فضاءات التخزين والترتيب -
 

 ⃝خ                           ⃝ص    
 

 العتاد وترتيبه على نحو سليميجب صيانة  -

 ⃝خ                       ⃝ص  
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 األنشطة الشاملة

7الشاشة : النجادةالحرفة:  التقييم   
 

تتضمن القائمة أدناه تقنيات وأدوات خاصة بالنجادة: 1س   
 

 صنف أسماءها وفق الخطاطة
 

 دباسة
 تسطير

التزيين مسامير  
 ملقط

 التخزين
 التثبيت

 مثلث
 تجزيء

 الرتق )الشرج(
 كماشة

 

 

 
:: ما هي العبارات الصحيحة أ والخاطئة 2س   

 صحيح أم خطأ
 

 برتق الحواشيالقماش فصالة تبدأ عملية  -

O  صحيح                      O خطأ 

 العمليات وخصائصهايتعلق اختيار العتاد الذي سيستعمل  بطبيعة  -

O        صحيح                 Oخطأ 

 يتكلف المنجد بتوزيع المهام بين حرفيي الورشة -

Oصحيح                       O خطأ 

 منتجات السوق الوطنية والدولية -

O     صحيح                    Oخطأ 

 
 

 

 أدوات   

 تقنيات   
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.عمل محددة: تقدم الصور والتعليقات التالية المنجد في وضعيات 3س   

 
 ضع كل تعليق تحت الصورة المناسبة

 
 
 
 
 

 

 

 

  

    

يعد الفضاء 

المطلوب 

ويتحقق من 

 نظافته

يرشم معالم 

 ويسطر القطع

يقطع الجزاء 

الضرورية 

 لصنع المنتوج

يضع القماش 

على اآللة 

 ويخيط األقمشة
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ألنشطة المدمجة ا  

1الشاشة: : تنظيم أنشطة ورشة العمل1النقلة   الحرفة:النجادة 

 : لتخطيط وتنظيم العمل، يحدد المنجد عدة عمليات:1س

 
 ضع عالمة أمام اإلجابات الصحيحة

 

 1 تحديد خصائص الطلبية

 2 إجراء القياسات وتقدير كلفة المنتوج

 3 تحديد تاريخ التسليم

 4 تخطيط اإلنتاج

 
 
 

 

القياسات وتقدير كلفة المنتوجإجراء   

 تحديد تاريخ التسليم

 تخطيط اإلنتاج

 تحديد خصائص الطلبية

 
 
 

: يتم تخطيط اإلنتاج بناء على:2س   

 
 ضع عالمة أمام  اإلجابة الصحيحة

    الزمن الضروري لكل عملية 
    درجة تعقد إنتاج سلعة 

   O مقاسات البضاعة 
    العمال المتوفرون 

 
 
 

 
 

  

 أجوبة
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2الشاشة: : إنجاز عمليات اإلعداد2النقلة   الحرفة: النجادة 

 

ما هي الكلمات المناسبة للتعارف التالي 4س  

 
ضع أمام كل تعريف الكلمة المناسبة        

 
 

وج   مجمل الخصائص التقنية والجمالية للمنت - بطاقة تقنية  

 التجهيزات والمواد المطلوبة لصنع المنتوج -   العتاد

نسخة المنتوج قبل الصنع - رسم تخطيطي  

 

: يتمثل إعداد عمل النجادة في توفير الشروط الضرورية لصنع المنتوج: 5س       

 
 أمأل الفراغات بالكلمات المناسبة:

 
المواد  –بطاقة تقنية   -العتاد  –إعداد   

 
ضاء العمل.    ف إعدادو المطلوب والعتادالمواد وانتقاء ، للمنتج بطاقة تقنية يتطلب إعداد النجادة تحضير
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3الشاشة: : صنع المنتوج3النقلة   الحرفة: النجادة 

: يتطلب صنع النتوج من المنجد إنجاز العمليات التالية:6س  
 رتب العمليات التالية

 

 1 إعداد اإلطار

 2 تفصيل الثوب

 3 الحشو

 4 الخياطة

 
 

 الخياطة

 تفصيل الثوب

 الحشو

 إعداد اإلطار

 
: يقتضي الحشو من المنجد القيام بالعمليات التالية7س   

 
 رتب العمليات أدناه

 
 

 تكسية قعر األريكة  1 حزم الريك

 حزم اإلطار 2 تحديد الرغوة وتحضيرها 

ريكةوضع غالف األ 3 تثبيت الرغوة   

وإعدادهاتحديد الرغوة  4 تكسية قعر األريكة   

ا سليماتثبيت الرغوة تثبيت 5 وضع غالف األريكة  

 
:  في الصور التالية اختر اإلجابة الصحيحة8س   

 
O   ،ينقل المعالم والزوايا 
 ، يخيط الجلد 

   O  ،ينجز قاعدة االريك 
 

 
  O   ،ينقل المعالم والزوايا 
   O   يخيط الجلد 

 ، ينجز قاعدة االريك 
 
 

 ،ينقل المعالم والزوايا 
O   يخيط الجلد 
O  ، ينجز قاعدة االريك 
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4الشاشة:  تركيب المنتوج – 4النقلة :   الحرفة : النجادة 

: في أية صورة يركب المنجد المنتوج9س   
 انقر الصورة المناسبة

 
 
 
 

 

:  يتطلب تركيب منتوج من الحرفي القيام ببعض المهام 10س   
أمام اإلجابات الصحيحةضع عالمة   

 
 مساعدة أشخاص مكلفين بتركيب المنتوج 
O استعمال مواد النظافة 
 اإلشراف على عملية تثبيت مكونات المنتوج 
 إصالح العيوب 

 

5الشاشة: : مراقبة الجودة 5النقلة:  النجادةالحرفة:    

أثناء العمل يقوم المنجد بمهام فحص جودة المنتوج  11س   
أمام اإلجابات الصحيحةضع عالمة   

 رصد عيوب الصنع وتقدير خطورتها  
O تحرير طلبية 
 مالحظة وتحليل وتقويم المنتوج 

 الحكم على جودة العمل والقيام بعمليات التصحيح 

 
 

5 الشاشة: : صيانة باحة العمل6النقلة:  النجادةالحرفة:    

ما يلي:: ما هي العبارات الصحيحة والعبارات الخاطئة في 21س   
 

 يكفي كنس باحة العمل لضمان نظافة المكان -
 

√⃝خ                           ⃝ص   

 يمكن التنظيف من الحفاظ على المادة كاملة -

 ⃝خ                          √⃝ص  
 

 يجب أن تتوفر الورشة على فضاءات التخزين والترتيب -
 

 ⃝خ                  √⃝ص  

 
 وترتيبه على نحو سليميجب صيانة العتاد  -

 ⃝خ                      √⃝ص  
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 األنشطة الشاملة

7الشاشة : النجادةالحرفة:  التقييم   
 

 تتضمن القائمة أدناه تقنيات وأدوات خاصة بالنجادة: 1س 
صنف أسماءها وفق الخطاطة    

 
 دباسة
 تسطير

التزيين مسامير  
 ملقط

 التخزين
 التثبيت

 مثلث
 تجزيء

 الرتق )الشرج(
 كماشة

 

 

 
: : ما هي العبارات الصحيحة أ والخاطئة2س    

 
 صحيح أم خطأ

 

تبدأ عملية فصالة القماش برتق الحواشي -  
O  صحيح               خطأ 

 
يتعلق اختيار العتاد الذي سيستعمل  بطبيعة العمليات وخصائصها -  
 

      صحيح          Oخطأ 
 

يتكلف المنجد بتوزيع المهام بين حرفيي الورشة -  
 

صحيح               O خطأ 
 

منتجات السوق الوطنية والدولية -  
O            صحيح خطأ 

 
 

 تثبيت

 ملقط

 دباسة

 الرتق

 أدوات   

 تسطير

 التخزين

 تجزيء

 مسامير التزيين

 تقنيات   

 مثلث كماشة
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.تقدم الصور والتعليقات التالية المنجد في وضعيات عمل محددة: 3س   

 
 ضع كل تعليق تحت الصورة المناسبة

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

    

يعد الفضاء 

المطلوب 

ويتحقق من 

 نظافته

يضع القماش 

على اآللة 

 ويخيط األقمشة

يرشم معالم 

 ويسطر القطع

يقطع الجزاء 

الضرورية 

 لصنع المنتوج

يعد الفضاء 

المطلوب 

ويتحقق من 

 نظافته

يرشم معالم 

 ويسطر القطع

يقطع األجزاء 

الضرورية 

 لصنع المنتوج

يضع القماش 

على اآللة 

 ويخيط األقمشة


