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 بطاقة مهنية
 

 ج التقليدي؟اسمن هو الن 

 

 والحريرية بواسطة نول. حرفة الحياكة التقليدية إنتاج كل أنواع القماش التقليدية الصوفية والقطنية تهم

ى هذا العمل ويدرس وينجز مختلف األقمشة التقليدية. غالبا ما يشرف عل يتصورالتقليدي هو من النساج  

اخل الورشة واإلشراف وإعداد النول والنسج وتنظيم األنشطة د دتحضير الس شخص واحد ينهض بمهام

 على فريق النساجين المساعدين.

 

 

 ؟ج التقليدي اسالنما هي كفايات  

في ورشة تضم نوال أو عدة أنوال للنسيج التقليدي. لتقليدي في الغالب لحسابه الخاص ا النساج يشتغل 

التقليدي براعة في الحركات اليدوية  وفي انسجام األلوان كما يقتضي من الحرفي   النساجويتطلب عمل 

قوة التركيز والقيام بحركات متكررة ومنتظمة. ومن الالزم أن يكون ذا إدراك بصري جيد وملمس 

رهيف، حتى يقدر على إنجاز المهام على نحو جيد. وتعد الحرفة على المستوى الجسدي متعبة إذ تتطلب 

و قاعدا. تثير الحرفة لدى طيلة فترات طويلة يقضيها الحرفي واقفا أ افي البصر وجهدا عضليحدة 

 ودقة وإبداعا. نوحسا فنيا اتجاه األلواا متميزا وتفترض فيه حبا للمهنة اهتماما شخصي صاحبها

 

 

 ما هي األنشطة األساسية للناسج التقليدي؟  

التقليدي في فريق، ولذلك وجب عليه أن يتحكم في صيرورة اإلنتاج كاملة: عليه أن   النساجيشتغل  

وإكراهات الجودة وأن يتزود بالمادة األولية، وأن ينظم تجات وفهم اإلكراهات االقتصادية يتصور المن

الوسائل ويدبرها،وأن يعد عملية اإلنتاج وينتج، وأن يراقب جودة المواد ويسوقها، وأن يتواصل 

 ويتفاوض ويقرر بشان كل األنشطة.

التقليدي أن ينسج هو نفسه المنتجات سوى إذا ما تعلق األمر بمنتوج هائل   النساجداخل الورشة على  

 فإنه يستعين بمساعد.
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 كفاياتالمهام و ال
 

 المهام العمليات

 تحديد حاجيات الزبون  تهيئة   البطاقة التقنية  للمنتوج .1

  تحديد الخصائص التقنية للمنتوج 
  تحديد الخصائص الكيميائية للمنتوج 
  وضع الرسوم و الحياكة 

 تحديد الصباغة حسب الخيط و االلياف  القيام  بصباغة الخيوط .2

  تحديد خصائص الصباغة حسب الطلب 
 تحضير  محلول  الصباغة 
  تحديد الكميات الالزمة 
  تحديد االدوات المستعملة 
  حمام الصباغة كمراقبة 

 اختيار الما دة االولية  التزود بالمواد االولية .3
  التفاوض بخصوص ثمن الشراء 
  ضمان نقل المادة االولية 
  ضمان تخزين المواد االولية 

 تحديد المشط  تهيئة الة النسيج .4

  تحديد طبيعة االلة حسب الحياكة 
  القيام بالتلميس 
   تهيئة  السدى 
  تهيئة الطعمة 
  النسيج تهيئة الة 

 القياس بداية  فحص الثوب  .5

   تحديد 
  تصح االخطاء 
 بدء  العملية بدء من العيب 
   هما معا بدء من  أوو البيكاج  اإلدخال إعادة

 العيب

 تطبيق الحركات االولية للنسيج  نسج السلعة   .6

  نسج حسب  ترتيب الطعمة 
  تطبيق الحركات الثانوية 
  مراقبة الثوب 

 معاينة حالة الثوب  الثوب تطبيق عملية انهاء  .7

   )تقطيع الثوب )ظفيره ،  جداد 
  حياكة الثوب حسب مكوناته 

 تركيب المعدات و االدوات   تنظيم  انشطة الورشة  .8
  التيقن من  اشتغال المعدات و االدوات 
  توزيع المهام حسب كل الة حياكة 
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   التأكد من   التنفيذ   المحكم لكل عمليات
 النسيج

 استقبال الزبون   المنتوجتسويق   .9
  معاينة طلبات الزبون 
  تقديم عروض للزبون 
 بيع العروض 
  مسايرة  السويق 
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 ينكفايات خاصة وافقية للتكو 

 حرفة وتكوين .1

 صحة وسالمة .2

 مبادئ في الرياضيات و الجبر .3

 المادة النسيجيةخصوصيات  .4

 للثوبالخصوصيات التقنية  .5

 تقنيات الصباغة .6

 معلوميات .7

 ، أدوات و تجهيزاتمعدات .8

 تقنيات تصميم تخطيطي لمنتوج بسيط .9

 تقنيات تهيئ النسيج البسيط .11

 تقنيات النسيج البسيط .11

 1تدريب  -االستئناس بمحيط العمل .12

 التزويد بالمواد النسيجية .13

 تقنيات تصميم تخطيطي لمنتوج معقد .14

 تقنيات تهيئ النسيج المعقد .15

 المعقد النسيجتقنيات  .16

 تقنيات البيع .17

 و مبادئ في المقاولتية التشغيل .18

 2تدريب –دندماج في محيط العملاال:  .19

 .تواصل شفهي وكتابي بالفردنسية .21

 . تواصل شفهي وكتابي بالعربية .21

 

 


