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                     ممذمـــــــــــــو    

 ما ىي ًظيفره ومينذس ؟

 ًياٌمثاي األ-1

 اٌمثاي اآلخش: -2

 مشاوً غيش ىنذسيح التذ منيا

 اٌرخصص

 ًاآلن ويف ذىرسة اٌخثشج في ذخصصه

 ويف ذثثد ًجٌدن ومينذس 

  ذذيش عمٍه ويف

 ويف ذخراس فشيمه

 ( فشيك اٌرصميم ًاٌذساسو :1)

 فشيك اٌرشغيً أًاٌرنفيز ًاٌصيانو : -2

 معامٍو فشيمه

  ىنذسيويف ذجيز ٌعمً 

 اٌمطٌٍب اٌينذسيماىٌاٌعمً 

 : اٌفنيح( اٌذساساخ 1)

 (اٌرصميم :2)

 الششاف عٍَ ٌرشوية :( اعماي ا3)

 ( اعماي اٌرنفيز :4)

 ( اعماي اٌصيانو :5)

 ًذعرثش اٌخطٌه اٌثاٌثو اٌراٌيو ىي اىم اٌخطٌاخ في عمٍيو اٌرجييز الٍ عمً ىنذسي صحيح :

 اًال : ذحذيذ اٌعمً اٌمطٌٍب تذلو :

 ثاينا : دساسو محيظ اٌعمً :

 ثاٌثا: دساسو طثيعو اٌعمً نفسو :

 مارا ٌٌ وٍفد تعمً فٌق طالره !

 ذنفيز االعماي اٌينذسيو

 ٌنصائح اٌضشًسيوض اتميد تع

 مواٌخاذ
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           مقدمـــــــــــــه                                                              

 

 

ن أ فًما هو هدفك  البداٌة فًئل نفسك هذا الطرٌق لبدا ان تس  نبدأقبل ان 

من معنى    الكلمةبكل ما تحمل  المعٌشٌةتكون مهندس ناجح هل لتحسٌن  حٌاتك 

فٌك ٌجب ان تسئل نفسك هذا   والدٌك حلم  نظره الناس الٌك  كمهندس ام لتحقٌقام لتحسٌن 

 السإال فان لم تجد هذه االجابه عندك فعلم ان هنالك خلل 

 لتكن هذه اجابتك .  لنفع االسالم والمسلمٌن وارضاء رب العالمٌنان اكون مهندس ناحج  هدفى 

 

قون عنا نحن والم تسئلوا انفسكم سإال كٌف عباد البقر و من بعدهم عباد بوذا هم اللذٌن ٌتف

 . الحدٌثةالتكنولوجٌا والصناعه وغٌرها من باقٌه العلوم  فًالمسلمٌن 

( ٌجب ان نغٌر من  بؤنفسهمٌغٌر ما بقوم حتى ٌغٌروا ما  كما قال هللا تعالى )إن هللا ال اإلجابة 

 العمل  حتى ٌغٌر هللا ما بنا . فًانفسنا نحن المسلمٌن لبدا ان ٌكون عندنا اخالص هلل 

 

جل و ازرع حتى تحصد  وخالق الناس بخلق حسن وال  والعمل هلل عزو النٌةاخلص  النهاٌة فً

فانت در على ان ٌسلبها منك فؤحسن استخدامها قا النعمةتتكبر على احد فمن اعطالك هذه 

ى عملك . فانت عبد ومن علم انه عبد علم انه هلل راجع ومن فمسئول عنها . وال تقبل مال حرام 

 علم انه هلل راجع علم انه امام هللا واقف ومن علم انه امام هللا واقف علم انه مسئول .

  

 (نشره العلم زكاه)                                                    

د م/  اع ولي    ي  السب 

https://www.facebook.com/elsibai 

http://kenanaonline.com/elsibai 

d.blogspot.comhttp://engwali 

 

https://www.facebook.com/elsibai
https://www.facebook.com/elsibai
http://kenanaonline.com/elsibai
http://kenanaonline.com/elsibai
http://engwalid.blogspot.com/
http://engwalid.blogspot.com/
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 ما ىي ًظيفره ومينذس ؟

 

إن الوظٌفة الحقٌقٌة للمهندس هً حل مشاكل الناس ألفنٌه فً تخصصه وإما كٌف تحل مشاكل الناس ألفنٌه 

 فهذا ال ٌؤتً إال بتكامل الفكر واألدوات. 

 إما الفكر:

 فهو األسلوب الهندسً أو الطرق الهندسٌة ) الذي ٌعتمد على ألخبره الهندسٌة من قٌاس عملً و تحلٌلً (  

 ات الهندسٌة الالزمة لحل المشكلةفً جمع البٌان

 وه :واألدوات

 ى

  معادالت ( -المعلومات التطبيقية ) مواصفات 

  ) الوسائل االقتصادية )في المال والوقت 

 .أدوات القياس الالزمة للعمل 

 

 

ٌق وهذه األشٌاء ) الفكر واألدوات ( تعتبر البنٌة األساسٌة للمهندس وعن طرٌق هذه البنٌة األساسٌة ومع توف

هللا أوال ٌستطٌع المهندس أن ٌترجم الهندسة إلى تصمٌمات وأعمال ٌستفٌد منها الناس  وان لم ٌستكمل 

 المهندس هذه البنٌة األساسٌة فٌجب أن ٌبحث عنها لٌستكملها 

 

إن مقدرة المهندس على تحوٌل مشكله فنٌة إلى مسؤلة هندسٌة حسابٌة ذات بٌانات واقعٌة ٌمكن التعامل معها 

الجتها بالطرق الهندسٌة لهً الخبرة الحقٌقٌة للمهندس. وٌحتاج المهندس فً أي حالة إلى التؤكد من ومع

 حقٌقة المشكلة وفهمها على حقٌقتها بالقٌاسات والتحلٌل الدقٌق 

 ومن هذه النقطة ) الفحص والقٌاسات الواقعٌة ( ٌبدأ عمل المهندس الحقٌقً ولنضرب مثالٌن بسٌطٌن 
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 ًياملثاي األ-1

جاء احد المالك إلى مهندس معماري وطلب منه رسم تصمٌم لمنزل ٌرٌد بناءه فؤول ما ٌهم المهندس 

المعماري فً هذه الحالة هو رسم األرض المساحً وان ٌطابق الرسم على األرض برإٌتها لتالفً مشكالت 

لمنطقة ثم ٌسجل متطلبات كثٌرة فً التصمٌم ثم ٌعرف شروط ومواصفات البلدٌة واإلسكان للبناء فً هذه ا

( ثم ٌبدأ فً عمل تصمٌم أولى )رسم ( حسب الحمامات -األدوار  -عدد الغرف  صاحب األرض فً التصمٌم )

ما جمع من معلومات ثم ٌراجع الرسم مع احد المهندسٌن المدنً المشتغلٌن فً هذه المنطقة ) حتى ال ٌصمم 

وكتابه  التعدٌالت النهائٌة على التصمٌم ثم ٌقوم بتحبٌره مرتٌن ( ثم ٌراجع التصمٌم مع صاحب األرض وٌدخل

 جمٌع المالحظات الفنٌة والمواصفات على الرسم واالحتفاظ بنسخه منه ) أو األصل ( 

 

 املثاي اآلخش: -2

زٌادة عن المعدل المعروف فما  بنزٌن جاء صاحب سٌارة إلى مهندس مٌكانٌكا سٌارات وقال سٌارتً تصرف 

 هً المشكلة ؟

ففً هذه الحالة ٌجب أن ٌرى المهندس السٌارة أوال وٌعرف حالتها العامة ) جمع بٌانات واقعٌة وقٌاسات ( 

لون وحاله العدم الخارج من السٌارة  ثم ٌجرب السٌارة فً مشوار بسٌط ٌتؤكد  -مثل التشغٌل األولى للمحرك 

 -شراره االحتراق ولونها  -والضغط فٌها فٌه من صرف البنزٌن ثم ٌراجع ما ٌتصل بإحراق الوقود ) البساتم 

خط الراجع للبنزٌن  وهكذا ( ولعله أثناء اختبار هذه األجزاء المتعلق بتغذٌة  -طلمبة البنزٌن  -الكربرٌتر 

 الوقود واحتراقه ٌصل إلى السبب فً الصرف الزائد 

 

 

 قٌاسات عنها ومنها إذن األسلوب الهندسً الصحٌح هو التؤكد أوال من المشكلة ثم جمع بٌانات و

 ) باستخدام أدوات وطرق فنٌه ( ثم تسجٌلها ثم تبدأ فً معالجة المشكلة هندسٌا 

) بعد حصر المشكلة فً منطقه ضٌقة ( وتتحرى أن ٌكون الحل من لمشكله قلٌل التكلفة وٌعطى خدمه مناسبة 

 كافٌةلمده 
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 مشاوً غري ىنذسيح التذ منيا

ندس ستقابل بعض المشاكل الغٌر هندسٌة تحتاج منك لمعالجه مثل المشاكل فً أثناء تؤدٌتك لعملك كمه

الروتٌنٌة فً اإلدارة التً تعمل معها أو بعض المشاكل مع بعض الفنٌن أو الغٌر متخصصٌن أو التعامل مع 

هذه  ن ومعالجهئإدارات لٌست على المستوى الفنً المناسب أو المستوى اإلداري المناسب أو التعامل مع الزبا

 المشاكل تحتاج منك الثبات على

 

 .تقٌمك لمشاكل العمل 

  .ًوادآءك الفن 

 . االستمرار فً العمل 

 

 

ولكن هذه ال ٌكفً فاألمر ٌحتاج إلى سٌاسة لألمور وتكتسب هذه السٌاسة من استشارة المهندسٌن الكبار فً 

رار على تحسٌن عالقتك باإلدارات التخصص وأهل الخبرة فً نفس المجال والزمالء المتزنٌن ولذا داوم باستم

العلٌا وتوسٌع دائرة اتصاالتك واستعن باهلل دائما وكن صاحب أخالق طٌبة وتحترم الناس ) ولو اختلفت معهم 

 ( ٌحبك الناس وٌعاونوك.

بقٌت نقطة هامة ٌجب االتنساها إال وهى إال تظن انك ممكن أن تصل إلى قمة العمل الهندسً فً فتره قصٌرة 

 ق طوٌل وفٌه مشاكل كثٌرة غٌر هندسٌة وٌحتاج إلى كٌاسة وصبر باستمرارفالطرٌ
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 اٌرخصص

إن قضٌه التخصص فً الهندسة فً العالم أجمع هً تؤصٌل الخبرة الهندسٌة ) تراكمها سنوات بعد سنوات( 

توى عالً مع والتمرس فً جمع البٌانات والقٌاسات وبالتالً التمرس فً معالجه المشاكل هندسٌا على مس

فهم التعامل مع الناس وذلك لخدمة تخصص محدد وهذه وحدها كافٌه لجعل المهندس إنسانا واثقا فً نفسه 

متمكنا من األسالٌب الهندسٌة فً تخصصه مطلعا على التطورات الحدٌثة فً تخصصه متصال بالشركات 

له لعمل هندسً متمٌز. وعكس ذلك الخارجٌة والداخلٌة المشتركة معه فً التخصص )قدر االمكان( مما ٌإه

هو الخطر الحقٌقً على المهندس أي أن ٌمارس تخصصا لٌس من تخصصه كما رأٌنا مهندسا متخصص فً 

الهندسة النووٌة ٌعمل فً أقسام الصٌانة فً شركة لتصنٌع الورق. ورأٌنا مهندسا متخصصا فً هندسة 

 التخصص أن اإلنسان بب الحقٌقً فً خطورة أمر الفلزات ٌتحمل مسإولٌات مهندس صٌانة مٌكانٌكٌة. والس

) وبتكرار التعامل ( لمواضٌع تخصصه ٌصبح ذو خبره هندسٌة فً تخصصه ال تخطًء بإذن  بكثرة المعاشر

هللا. وهذه الخبرة الهندسٌة فً المهندس المتخصص تستلزم ممارسة التخصص لسنوات طوٌلة ومستمرة 

صصه ولوازمها من التخصصات األخرى حتى ٌصبح تصرفه حتى ٌتمكن من استٌعاب أصول وفروع تخ

الهندسً فً تخصصه متوازنا. تبقى عندنا مشكله واقعٌة فً هذا الشؤن إال وهى انك إذا اضطررت للعمل فً 

 غٌر تخصصك الى أسباب اضطرارٌة فهل تهمل تخصصك وال تمارسه ؟ نقول لك وبمأل الفاه......ال 

ه ولو بدون أجر هذا باالضافه لعملك وأن مآلك أن ترجع إلٌه ٌوما من احذر أن تترك تخصصك وال تمارس

 األٌام وهللا معك.
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 ًاآلن ويف ذىرسة اخلربج يف ختصصه

إن عملٌه اإلتقان فً األعمال ) وهى الهدف الرئٌسً للمهندس ( ال ٌتؤتى إال بتكرار الممارسة لألعمال. وأثناء 

تنفٌذ الواقعً والتطبٌق التفصٌلً للمبادىء العلمٌة الصحٌحة فتزداد الخبرة هذا التكرار والممارسة ٌكون ال

وتتقدم عملٌة اإلتقان. وعملٌه التكرار لممارسة العملٌة فً حد ذاتها تستلزم أن ٌكون المهندس ذو تخصص 

ما بنفس واحد حتى ٌستطٌع إتقان العمل بتكرار ممارسته.ولكن ٌالحظ أن عملٌه تكرار الممارسة ال تكون دائ

الظروف بل تتغٌر الظروف باستمرار وتزداد الصعوبة فً كثٌر من الحاالت مما ٌستدعى من المهندس الصبر 

والمثابرة إلتمام األعمال ومن ثم استخالص النتائج والدروس والخبرات. وهناك بعض النصائح لكى تكتسب 

 ات جدٌده باستمرار فً تخصصك وهى:خبر

 

 بجدٌه تامة فً اى أعمال هندسٌة كبٌرة فً تخصصك ولو لمجرد اكتساب حاول باستمرار االشتراك و

 خبره فً تخصصك وال تنظر للمادة .

 

  دكاتره فى  -فنٌٌن قدامى  -حاول التعرف على الخبرات الهندسٌه الكبٌره فى تخصصك )مهندسٌن

 شاطاتها التخصص ( وداوم على استشارتهم وزٌارتهم باستمرار وكذلك نقابه المهندسٌن وتابع ن

 .)انما العلم بالتعلم ومن اهل الخبرة (     

 

  داوم على زٌارة المشارٌع المنفذة فً تخصصك كلما امكن و كذلك زٌارة مراكز البحث العلمً )عن

 .طرٌقه االصدقاء ( و مراكز برائات االختراعات للتعرف على التقدم المهندس فً التخصص 

 

  اسعار ( المتصلة بتخصصك و ضرورة  -الورش ) انواع ضروره متابعه سوق المعدات المحلً و

 .معرفه أسعار السلع الهندسٌة وقٌم الخدمات الهندسٌة 

 

  ضروره اتقان لغه اجنبٌه تساعدك على االطالع المستمر على الكتالوجات والنشرات الخاصه

 .بالشركات االجنبٌه 

 

  تابع باستمرار المجالت الهندسٌه المتصله بتخصصك. 
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 صله بالشركات المعروفه محلٌا وخارجٌا ) ان امكن( فً تخصصك وكون عالقات وصالت  كن على

 معهم 

 

  ًتابع باستمرار الكتب فً تخصصك ولٌكن لك كتاب واحد كل سنه تنتهً منه واحتفظ بالمراجع ف

 تخصصك النها تنفع جدا عند االحتٌاج .

 

 والتى تحصل علٌها اثناء عملك وقم  واخٌرا داوم على تسجٌل المعلومات والرسومات التى ترسمها

بحفظها بطرٌقه منظمه وال تكسل ابدا فً حفظها وتسجٌلها وستعرف قٌمه ذلك اذا داومت على جمع 

 .المعلومات الهندسٌه لسنوات عده 

 

 ويف ذثثد ًجٌدن ومينذس 

وباالخص اول شئ ٌجب ان ترعاه لكى ٌحترمك الناس ان تكون ذو خلق وان ٌكون مظهرك ٌدل على مهنتك 

فً اثناء العمل فٌكون لك لباس خاص بالعمل ٌراعى ظروف البٌئه للمكان وٌحقق مبادء السالمه مع احتفاظك 

 بؤدوات القٌاس الرئٌسٌه معك فً تحركك الستخدامها فً الواقع .

 

 

حد ولكن ودائما تتحلى بالصدق واالمانه والكٌاسه فً التعامل مع الكبٌر والصغٌر فٌحترمك الناس وال تهٌن ا

عرف بخطؤه بعد التؤكد من ذلك وصحح له تصرفه )بٌنك وبٌنه ان امكن( وكن دائما ناصحا امٌن للجمٌع واٌاك 

واالختالف مع المهندسٌن االخرٌن امام الناس فانه ٌشمت الناس فٌك وفٌهم والتمن على الناس بقدراتك 

 فهإالء اهم اسباب تالب الناس علٌك وكرهم لك 

 

لعمل فٌجب ان تكون صاحب تتخصص وٌجب ان تستعٌن بالفنى المناسب الذى ٌنفذ لك ما ترٌد اما من ناحٌه ا

حسب الرسم والمواصفات المطلوبه وٌجب ان تعرف تقٌس عمله خطوه بخطوه حتى تتم الخطوات التنفٌذٌه 

 بالطرٌق الموجوده فتاتى باذن هللا بالنتٌجه المرجوه للعمل 
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ه باستمرار فً تخصصك وتراقب االتجاهات الحدٌثة فً تخصصك وتقارنها وٌجب ان تراعً موضوع القراء

بما وصل الٌه مجتمعك الذي تعٌش فٌه مهل مٌكنم االستفاده من هذه االتجاهات الجدٌده فً مجتمعك هذا بدون 

م االضرار بقواعده ) من دٌن وعادات وتقالٌد وبٌئه واقتصاد ( ون أهم األشٌاء فى أدائك للعمل هو أن تقس

 صٌانه معده ...وهكذا (-مشكله -دراسه -العمل الذى تود أن تقوم به هندسٌا الى هدف واضح للعمل )تصمٌم

ثم تجمع المعلومات الفنٌه االولٌه من العمل نفسه بقٌاسات واقعٌه وبمعلومات دقٌقه فٌخرج عندك صوره  

 للحل (.كل خطوه تدرسها منفصلهدقٌقه عن المشكله ثم تحدد خطوات حلها ) بعد مقارنه الطرق المختلفه 

 

 وهكذا حتى تصل بنظام الى الحل األمثل 

 

 

  ذذيش عمٍه ويف

أعلم أٌها المهندس الغاٌه أن األعمال الهندسٌه ال تتم اال بوجود فرٌق هندسً متكامل وبدون هذا الفرٌق 

ل لالعمال )من رسومات الٌمكن ان ٌتم عمل هندسً متكامل وٌكون موقعك فً هذا الفرٌق هو االعداد المتكام

ودراسات ( ومن ثم االشراف على التنفٌذ هذه االعمال الهندسٌه بواسطه  -وجمع معلومات  -وقٌاسات  -

 وتوفق ان شاء هللا الفرٌق فال تحالف السنن وتنتقض من فرٌقك )او تلغٌه( واسس عملك على اسس تتم

 

 ويف ختراس فشيمه

وٌنقسم هذا االمر الى نوعٌن من الفرق حسب طبٌعه العمل فان كان معلك فً التصمٌم والدراسه فٌحتاج الى 

 فرٌق خاص ٌختلف عن ذلك الفرٌق الذي ٌحتاج الٌه اذ كنت تعمل فً التشغٌل او التنفٌذ او الصٌانه

 ( فشيك اٌرصميم ًاٌذساسو :1)

الوا ٌدرسوا فً كلٌه الهندسه وذلك لالحتاجات الستخدام وهذا االفرٌق ٌحتاج الى مهندسٌن جدد او ما ز

االصول والعلمٌه والقاٌسات العملٌه اسسا وذلك التمام االعمل ومع جزءمن الخبره العملٌه فً اعمال التصمٌم 

والدراسات وهذا الجزء ٌستعان به فً بعض الخبرات الفنٌه القدٌمه )من مهندسٌن او دكاتره او فنٌٌن كبار 

وستقابل بعض المشاكل فً االتسعانه بهإالء ولكن علٌك بالبحث عن الطرق المناسب للحصول على قدامى( 

بعض خبراتهم بالبذل المادى أو بغٌره عن الطرق المناسبه .وعلٌه فان فرٌق التصمٌم ٌتكون أساسا من أثنٌن 

خبرات الفنٌه القدٌمه فى من المهندسٌن الحدٌثى التخرج المجدٌن )نصف تفرغ ( ومهندس قدٌم)خبٌر (وأحد ال

 نفس التخصص )بدون تفرغ( .
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 فشيك اٌرشغيً أًاٌرنفيز ًاٌصيانو : -2

فى هذا التوع من االعمال ٌحتاج أكثر الى الخبره الفنٌه أساسا التمام االعمال مع بعض الخبره العملٌه الفنٌه 

العمل باخالص ودقه )متفرغ (واثنٌن فى هذا المجال .لذا ٌستعان فى هذه االعمال بفنى جٌد ٌفهم وٌطٌع وٌنفذ 

من الفنٌٌن الشباب لمساعدته )متفرغٌن (وٌكون هو المسإل تماما عن جمٌع أعمال الشباب هإالء فنٌا 

وادارٌا .وعلٌه فان فرٌق التشغٌل أوالتنفٌذ أوالصٌانه )وأن كثر أوكبر حجم عمل التشغٌل أوالتنفٌذ أوالصٌانه 

الفنٌٌن الجٌدٌن المطٌعٌن المخلصٌن فى العمل مع اثنٌن مساعدٌن حدٌثى  ( فٌجب أن ٌتكون الفرٌق من أحد

التخرج وأعلم أن تحدٌد فرٌقك ٌحدد مسإلٌه تنفٌذ االعمال فى هذا الفرٌق وحده وٌسهل علٌك تحدٌد مسإلٌات 

 اآلخرٌن عن جهات مساعده أومعاونه فى االعمال ) قد تحتاج االستعانه ببعض الورش الجٌده أوالفنٌٌن

 . الجٌدٌن فى بعض األعمال فهإالء ٌعتبروا ضمن الفرٌق وان لم ٌكونوا موظفٌن معك (

 معامٍو فشيمه

 أخى المهندس ان التعامل مع الفنٌٌن والعمال ٌحتاج أن تحترمهم وتعطٌهم حقوقهم قدر االمكان

لى بعض والتخف ) وبحدود معٌنه ( فٌحترموك ووٌطٌعوك وال تبٌن أخطائهم للناس فٌكرهوك والتإلبهم ع 

منهم فانهم لن ٌإدوا عمال جٌدا بدونك ) طالما أنك عادال متقنا لعملك ( وال تغفل عن متابعه اعمالهم ومراجعه 

قٌاستهم فى كل وقت والتقبل "تمام ٌافندم " اال بعد المراجعه الدقٌقه وكافئهم على حسن أعمالهم والتإنبهم 

بٌنهم والتتركهم ٌإخروك عن تسلٌم االعمال فى مٌعادها كثٌرا على أخطائهم ولكن سجلها لهم بٌنك و

واضطرهم الى ذلك أوأستبدلهم أن عطلوك عمدا عن آداء عملك فى الوقت المناسب واستعن باهلل والتعجز وهللا 

 معك 

 ويف جتيز ٌعمً ىنذسَ 

 تى :ان االعمال الهندسٌه تختلف عن بعضها البعض كما سترى والذى ٌحدد لك الطرٌق السإال اآل

 ماىٌاٌعمً اهلنذسَ املطٌٍب

 وسنستعرض مع بعض انواع االعمال الهندسٌه حتى نتفهم هذه االعمال ومستلزملتها 

 ( اٌذساساخ اٌفنيو :1)

وهً اعلى مستوى لالعمال الهندسٌه والتى تحتحاج الى خبره طوٌله وكبٌره فً مجال هذه الدراسه وعاده 

 ندسٌن ) باالضافه الى خٌرهم حسب متطلبات الدراسه ( ٌرأسهمٌتكون فرٌق الدراسات من مجوعه من المه
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اكثرهم خبره وٌحتاجو الى جمع البٌانات والقٌاسات واالختبارات الالزمه التمام الدراسه الفنٌه المطلوبه مع 

 االعتماد اساسا على المعلومات التطبٌقٌه ) من كاتالوجات الشركات المصنعه ( ومن الدراسات السابقه

 الخص الحدٌث فٌها ( ) وبا 

 (اٌرصميم :2)

وهو العمل الذي ٌإدٌه فرٌق صغٌر )حسب حجم التصمٌم( وٌتكون من مهندس ذو خبره فً التصمٌم )فً 

العمل المطلوب( مع اثنٌن من المهندسٌن ورسام ومسجل وٌعتمد مهندس التصمٌم اساسا علىه المعلومات 

ومن مكتبات االختراعات )توجد عاده فً وزاره الصناعهاو التى ٌحصل علٌها من الكاتالوج الحدٌث للشركات 

اعمالتصمٌم شارك فٌها ( باالضافه  -عملٌه  -معادالت -وزاره البحث العلمً( مع المعلومات التطبٌقٌه )ابحاث 

 الى جمع البٌانات الواقعٌه وما ٌلزم من االختبارات العملٌه لكً ٌوافق التصمٌم الظروف الواقعٌه 

 الششاف عٍَ ٌرتوية :( اعماي ا3)

مثل تركٌب المحطات والمصانع والماكٌنات باشكالها وٌتكون فرٌق التركٌب من مهندس مشرف ومساعد فنى 

او اكثر كطرق ومقاوله وتركٌب او اكثر مع فرٌقه كطرف ثانً وٌقوم المهندس باالشراف هو ومساعدٌه 

ت التركٌب الذي ٌقوم به المقاول طبقا لمواصفات باالشراف على التركٌب الذي ٌقوم به المقاول طبقا لمواصفا

 الشركه المصنعه والتصمٌمات الموضوعه من قبل المكتب االستشارى 

 تركٌب المساكن الجاهزه الخ(  -)مثل تركٌب المعدات

 ( اعماي اٌرنفيز :4)

مدٌر  ندسوفً هذه االعمال ٌقوم بالتنفٌذ )او التركٌب( فرٌق هندسً كبٌر ذو امكاٌنات وٌتكون من مه

ومهندسً تنفٌذ )اثنٌن او اكثر حسب احتٌاج العمل( ومجموعه من الفنٌه باالضافه عدد من العمال والمعدات 

 الالزمه 

 ( اعماي اٌصيانو :5)

 -والحقٌقه ان اعمال الصٌانه )والتى تقوم بها شركات خاصه او داخل هٌئات او مصانع( وهً مناهم االعمال الغنٌه )االنتاج 

الخدمات الهندسٌه( وكذلك المعدات بانواعها على اداء وظٌفتها بطرٌقه سلٌمه ومستمره مما له اكبر االثر فً نجاح  -التركٌب 

المإسسات واستمرارها لذلك ٌتكون فرٌق الصٌانه فً المإسسات والمصانع من فرق متخصصه هندسٌا حسب الحاجه )فرٌق 

( وهكذا وٌتكون فرٌق الصٌانه المتخصص من مهندس  -ٌانه مبانً)صحًفرٌق ص -فرٌق صٌانه كهربائٌه  -صٌانه مٌكانٌكٌه 

متخصص ومعه عدد من الفنٌه حسب احتٌاج االعمال وٌلزم اعمال الصٌانه دائما مندوب مشترٌات لقطع الغٌار والمواد الالزمه 
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 العمال الصٌانه وكذلك لمتابعه بعض اعمال التجهٌز فً الورش الخارجٌه 

 ( ر غٌر متوفره او ما شابه ذلك)من تصنٌع قطع غٌا

 ًذعررب اخلطٌه اٌثاٌثو اٌراٌيو ىي اىم اخلطٌاخ يف عمٍيو اٌرجييز الٍ عمً ىنذسي صحيح :

 اًال : حتذيذ اٌعمً املطٌٍب تذلو :

صٌانه ( هً اول خطوه من  -تنفٌذ  -تصمٌم  -ان تحدٌد نوع وحجم العمل الهندسً المطلوب بدقه )دراسه 

ى عمل هندسً هل سنقوم بدراسه تصمٌم هندسً او تركٌب او تنفٌذ او صٌانه اواكثر من خطوات التجهٌز ال

 عمل من هذه االعمال فً آن واحد وبناءا على ذلك ٌترتب شكل فرٌق العمل الذي سٌشاركك 

 ثاينا : دساسو حميط اٌعمً :

وب حلها ( فً نفس ع العمل وواقعه )او دراسه المشكله المطلقوتعتبر خطوه دراسه محٌطه العمل ومو

مل عالمصنع او فً ارض او فً بحر او  او  وهذا االمر ٌحتاج الى دراسه الطرٌق من والى موقع ال

 )المواصالت النقل من والىى الموقع ( ثم دراسه البٌئه المحٌطه 

مواد مراكز ال -مراكز قطع الغٌار  -مقاولٌن  -ه شوراو  محٌط العمل امن  -االداره التى ٌتتعامل معها 

البٌئه االساسٌه للعمل والوقود والكهرباء والخدمات ( وهذا لمعرفه مستلزمات العمل  وهل سٌكون  -المطلوبه 

البحث عن المعدات الالزمه الداء العمل  العمل مسٌر ام ال ) هل تؤخذ االعمال نفس الوقت المعروف ام اكبر( ثم

العمل االساسً فً الموقع  لعماله الالزمه لخدمه فرٌقهل هً موجوده فً موقع العمل ام ال واخٌرا هل هناك ا

 ام ال 

 ثاٌثا: دساسو طثيعو اٌعمً نفسو :

 جه االكمل :ووالخطوه التالٌه هً انفع ما ٌكون للمهندس لكً ٌإدي عمله على ال

 الحصول على المعلومات الالزمه والتكنولوجٌا )التصمٌمات والرسومات(الخاصه بهذاالعمل  -1

هل الموقع مهئ والخدمات الالزمه له  وذلك وقع العمل الداخلً فً داخل المصانع او المإساتدراسه م -2

او  شره من اونافوقود( تصرٌف وما الى ذلك لمعرفه توافر احتٌاجات العمل الغٌرمتو -كهرباء -موجوده)ماء

 عمال فنٌه او تجهٌزات او معدات

 له )ارتباطه (عمل جدول اعمال ترتٌب فٌه االعمال بطرٌقه تسلس-3

 اعداد رسومات الخاصه باالعمال وجداول المواد الالزمه والعماله الالزمه -4
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 احتٌج الٌها( )والمعدات االضافٌه ان 

المٌاه الالزمه  -االستهالك الٌومً للوقود  -تنفٌذ )اختبارمصادر الطاقه(بل القعمل االختبارات االولٌه  -5

 لمواد واى اختبارات اخرى الزمه ( اختبارات ا -اختبارات التربه -ٌومٌا

 مارا ٌٌ وٍفد تعمً فٌق طالره !

 ب تنفٌذه وهل تستطٌع القٌام به مع فرٌقك المحدود ؟ لهو من اهم بنود العمل وان تقدٌر حجم العمل المطل

 لذا نرى ان تحدد اوال حجم االعمال المطلوبه ثم كم تحتاج من وقت لٌتم 

امكانٌات فرٌقك والموعد المطلوب االنتهاء فٌه من بخبره ( ثم تقارن ذلك )بعدالمشوره مع الفرٌق واهل ال

 لى معرفه ذلكعاو مشترك( وسٌعٌنك الجدول التالى  االعمال حسب طلب صاحب العمل )خاص

 الفصل

 ذنفيز االعماي اهلنذسيو

ل مع صاحب استنادا الى المعلومات السابقه المجدوله واى التكلٌف الرسمً المكتوب )او تعرٌف المسج

 العمل(تبدأ عملٌه التنفٌذ بوضوح كاالتً:

 

توفٌر التموٌل المالً الالزم لتٌسٌر االعمال )قبل شراء المواد فً حاله ان تقوم انت كمسإول عن  -1

 المشروع بالشراء او بعد شراء المواد لكً تٌسٌر االعمال وتنفع أجور العماله والمعدات وماشابه ذلك

 

زمه لالعمال المطلوبه وتخزٌنها بجانب محل استخدامها )ولٌس شرط ان ٌكون محل شراء المواد الال -2

العمال حٌث ٌكون محل العمل حٌث تكون هناك اعمل تجهٌز او تصنٌع تتم فً خارج مكان التنفٌذ النهائً ثم 

 تنقل المواد المجهزه او المصنعه الى مكان التركٌب( 

 

الداري بالعمل وٌإخذ االذن الالزم بالسهر ) او االضافً ( قبل العمل اما فً حاله الشركات فٌعتمد االمر ا -3

او ٌعتمد امر الحافز المالى لنؤخذ االعمال قبل بدء العمل وتستكمل االجرآت الالزمه حتى اذا بدات فً العمل 

 تصبح حقوق العاملٌن محفوظه وال تعتمد على الوعد بالفم 
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التنفٌذٌه فى مكان العمل فال ٌكون هناك اعتراض او تدخل من جهه  ومن اهم االمور التؤكد من الصالحٌه -4

اخرى فً العمل من داخل اوخارج فرٌق العمل والتؤكد من كامل صالحٌتك فً عملٌه التنفٌذ واال سٌضطرب 

 بقت المناسالعمل ولن تستطٌع تاٌٌد عملك بالتسلسل المناسب فً الو

لموجود او الشروط الفنٌه حتى ٌخرج العمل مإدى على الوجه مراجعه االعمال باستمرار على التصمٌم ا -5

 االكمل هندسٌا 

 

% على االقل من قٌمه المقاولة لشراء المواد والبدء 51فً حاله قبولك كمقاوال هندسً فٌجب ان ٌصرف  -6

ٌم % للتسل25% بعد استكمال التركٌب )قبل التشغٌل( او البناء وقبل التشطٌب وتترك  25فً العمل , ثم 

 ئً واقل من هذه الشروط ٌوقعك فً مشاكل الحصر لها االنه

وهذه بعض االمور التفصٌلٌه مع بعض االمور العامه التى تعنٌك على آداء العمال الهندسٌه والحقٌقه انك 

ٌجب ان تعرف ان تنفٌذ االعمال ٌحتاج لفرض نظام ٌلتزم به صاحب العمل حتى تستطٌع ان تتم عملك وهذا 

مع الفرٌق الهندسً على الوجه االكمل ولكن لالسف فً كثٌر من االحوال الٌمكن فرض هذا  النظام تضعه

لك فستعرف ما هو التعب  ذكرناها النظام اال بقوه معٌنه او بعد تعب شدٌد واذا تهاونت فً هذه االشٌاء التى 

 النفسً واال رهاق وتدرك انك لن تإدي عمل هندسً على الوجه االكمل 

 

 ٌنصائح اٌضشًسيوض اتميد تع

 التقم بعملٌن فً وقت واحد فتفقد التذكٌر على االثنٌن  -1

الترهق نفسك الن االعمال الهندسٌه تحتاج النسان مرتب ذهنٌا ولٌس مرهق ذهنٌا وعضلٌا  واذا ارهقت  -2

 فال تستمر فً العمل حتى تسترٌح ذهنٌا وعضلٌا 

 فات فان من الناس اذا اخطؤت ٌجعلك تعٌد اي عملالمواصو ردد فٌاعاده عمل الٌوافق الشروط التت -3

 التستهٌن بمالحظات الناس  -4

 التطلع الناس )غٌر فرٌقك( على تفاصٌل عملك الى فً الضروره  -5

 تقوم باعمال هندسٌه حقٌقٌه  تعمل االصرار على االصول التى ذكرناها حتى 6

 باستمرار استعن بمحاسب وسجل حتى تضبط اعمالك  -7

 مع هللا ٌكن معك كن  -8
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 اخلادتو

 

لقد راعٌنا فً هذه الرسالة الخفٌفه ان ٌكون التوجه عام ولٌس متخصصا او رقمٌا فً الموضوعات او االمثله 

والسبب الحقٌقً ان الرساله موجهه الى المهندسٌن عموما ولٌست لتخصص معٌن ولٌست لمستوى هندسً 

له دقٌقه الن االحتٌاج اساسا هو الى تبٌن خطوط عامه للمهندس معٌن لذلك لم نرى من المناسب ان نعطً امث

التعامل مع االرقام وفً  ىوهذا مما ٌخدم المهندس كثٌرا ف حتى ٌمارسها ومن خالل تسجٌل االعمال وبالتطور

 تطبٌق المعلومات الهندسٌه على االعمال .

 

 المصدر 

http://www.ibtesama.com/vb 

http://kenanaonline.com/elsibai 

d.blogspot.comhttp://engwali 

https://www.facebook.com/elsibai 

 

 
 والسالم علٌكم ورحمه هللا وبركاته 

 
 

د م/   يالسي اعولي 
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