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مفاهٌم عامة حول الممارسات المهنٌة الهندسٌة

تعرٌف مهنة 
:الهندسة 
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مهنة الهندسة هً تطبٌق مبتكر 

لمبادئ العلوم على تصمٌم و 

تطوٌر المنشأت و المكٌنات و 

االجهزة  او العملٌات الصناعٌة 

و االعمال التى تٌتخدم ٌانفراد او 

مجتمعة



تطور مهنة الهندسة عبر العصور

اإلنسان القدٌم وإٌجاد المأوى•

قبل المٌالد آان بناء األهرامات 2000منذ •

.م.ق 200سور الصٌن العظٌم •

العصور الوسطى والمهندس المسلم•

الثورة الصناعٌة واكتشاف آلة البخار والمهندس •
.المتخصص 

العصر الحدٌث والفرٌق الهندسً•
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شخص تؤهله معارفه الواسعة 

لٌحتل وظائف علمٌة أو تقنٌة 

نشطة، وإدارتها ومراقبتها ، 

ولالشتراك فً البحوث الفنٌة 

والتقنٌة وإدارتها، والختراع اآلالت 

.وبنائها، فً المجاالت العدٌدة

من هو 

المهندس
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مواصفات المهندس

معرفة عمٌقة جادة 
للقوانٌن األساسٌة للعلوم 

التطبٌقٌة واالجتماعٌة

التفكٌر بمواقع العمل 
بهدوء وحذر 

السلوك المنطقً 
الصادق الحاسم 

التعاون مع الناس ذوى 
اآلراء والمستوٌات 

المختلفة 

التعلٌم المستمر لمالحقة 
التطور

التعرف على 
المعضالت وحلها 
بعبقرٌة و تحمل 

المسئولٌة
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خلفٌة تارٌخٌة عن مهنة الهندسة المدنٌة

أعرق وأقدم فروع الهندسة وأكثرها التصاقا بنشأة 
اإلنسان وتطوره 

ولدت مع والدة اإلنسان األول مذ بدأ البحث عن 
مأوى ٌضمه

فأهرامات الجٌزة فً مصر وحدائق بابل المعلقة 
وسور الصٌن العظٌم

معالم الهندسة المدنٌة شاهداً على حضارات الشعوب 
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خلفٌة تارٌخٌة عن مهنة الهندسة المدنٌة

تم بناء سور الصٌن العظٌم فً فترة قٌاسٌة ال تزٌد عن عشر سنوات، 
.قبل المٌالد 200كٌلومترا، وكان ذلك سنة  2500وبطول ٌزٌد عن 

االمبراطورٌة الرومانٌة كانت شبكات الطرق المعبدة باآلجر تربط مدن 

أول ذكر لكلمة الهندسة المدنٌة قد جاء فً تارٌخ اإلمبراطورٌة الرومانٌة

صنفت الهندسة لفرعٌن هما الهندسة العسكرٌة، وتعنى بالقالع 
والحصون وتطوٌر السالح

والهندسة المدنٌة وتعنى باإلنسان واحتٌاجاته مثل تشٌٌد المساكن 
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 الهندسة المدنٌة

تقوم بدراسة وتصمٌم وتحلٌل المشٌدات البشرٌة كاألبٌنة و 
الطرق و الجسور و االنفاق و المطارات و الموانئ وشبكات 

الصرف الصحً و السدود  وكذلك مشارٌع الري من ترع 
وقنوات

تتطور باستمرار ودون توقف

ترابطت مع التطور الصناعً بشكل كبٌر إلنتاج مواد إنشائٌة  
جدٌدة ومتطورة تفً بالمتطلبات المتزاٌدة
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 الهندسة المدنٌة
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ومن األمثلة على التطور 

 Glass Reinforcedالبالستٌك المدعم باأللٌاف والمسمى 
Polymer/Plastics ) ) و تختصرGRP والذي ٌعد مادة

خفٌفة الوزن وذات صالبة عالٌة تقارب صالبة الصخر 
, وتصنع بقوالب حسب التصمٌم المطلوب واللون المطلوب

فتستطٌع الحصول على مبنى بأقواس وقناطر وواجهات كأنها 
حجرٌة وال ٌمكن تمٌٌزها اال بصعوبة وبنفس الوقت وزنها 

من وزن نفس الحجم من الحجر الطبٌعً% 20الٌساوي 

.



 الهندسة المدنٌة

كذلك الخرسانة المسلحة باأللٌاف و خاصة األلٌاف الزجاجٌة •
Glass Reinforced Concrete)  ) و المعروفة بالـGRC 
.و التً تمتاز بالقوة الكبٌرة و المتانة
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فرٌق التشٌٌد

فرٌق 
العمل

فرٌق 
االشراف

المالك

المصمم

ادارة 
االشراف

مقالول 
الباطن

الموردىن

المقاول
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المالك

ٌعرف بصاحب العمل و هو عبارة عن شخص واحد او •

شركة صغٌرة او كبٌٌرة او مؤسسة دولٌة او سلطة خاصة او 

.جمعٌة مختارة او اي تنظٌم اخر ٌمكن ان نفكر فٌه
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مسئولٌات المالك
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تموٌل المشروع فعلٌه توفٌر الالزم لخطوات 
المشروع بدءا بتكالٌف شراء ارض موقع 

المشروع مرورا بكل اجزاء المشروع الى نهاٌته

اعداد دراسة الجدوى و هً عبارة عن دراسة 
تمهٌدٌة لكافة جوانب المشروع ما كان منه 

هندسٌا او فنٌا او اقتصادٌا  او قانونٌا



فرٌق االشراف فً الموقع
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مدٌر المشروع

مهندس الموقع

المراقب

حاسب الكمٌات

المساح



ادارة االشراف
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مدٌر الشركة التنقٌذي

مراقب عام

مهندس المكتب

مكتب التدقٌق

المحاسب

مدٌر المشارٌع



المصمم/ االستشاري
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مصمم 
مٌكانٌك

مصمم 
كهرباء

مصمم 
انشائى/مدنً

رسام 
مدنً

حاسب 
كمٌات

مدٌر المكتب

مصمم 
معماري

رسام 
معماري



المقاول
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مدٌر الموقع/جهاز اشراف المقاول

مقاولً الباطن •

عمال المقاول•

الجهاز االداري •



مقاول الباطن

وهو المختص بعملٌة البناء ٌكلف من قبل المقاول بتنفٌذ •

جزء او مرحلة محددة من البناء و ٌعمل حسب توجٌهات 

.المقاول او من ٌنوب عنه و طبقا للرسومات الموضوعة 
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مدٌر الموقع

ٌكلف من قبل المقاول لضبط العمل فً الموقع ،لٌشرف على •

أعداد العمال والبنائٌن ، وٌعمل تقرٌبا مدٌر للموقع فً 

اإلشراف والمراقبة ، وفً أحٌان أخرى ٌقٌم إقامة دائمة فً 

.الموقع و ٌعطى لقب مدٌر المشروع 
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:مهندس الموقع 

تتلخص وظٌفته فً اإلعداد و الضبط ومتابعة سٌر العمل •

.داخل الموقع 

مدٌر الموقع•

ٌكلف من قبل المقاول الرئٌس للقٌام بجزء من العمل•

المورد•

.ٌقوم بالتزوٌد بالمواد الالزمة للبناء •
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الجهة الرسمٌة/ المنظم 
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مهندس تنظٌم البناء

و له مسئولٌة التأكد من أن المبنى مرخص للبناء •

و ضمان عدم خطورته بعد االنتهاء منه لتوفٌر •
األمن للساكن ، و ٌمكن أن ٌقوم بهذه المهمة 

.المراقب او اي شخص فردي أو ضمن فرق تفتٌش



األخالقٌات المهنٌة والممارسات الهندسٌة

تتعلق أخالقٌات ممارسة مهنة الهندسة بالمسئولٌة المهنٌة •

للمهندسٌن

تعتبر األخالقٌات المهنٌة اساسا هاما لممارسة مهنة •

الهندسة فً معظم الدول الصناعٌة الكبرى
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الفرق بٌن المهنة و العمل

كل فعل من االنسان والحٌوان بقصد وهو : مفهوم العمل •

أخص من الفعل وٌطلق العمل فً اللغة على الصفة والمهنة 

.والحرفة 

ٌعرف العمل مجموعة محددة من الواجبات والمسئولٌات •

ٌلزم للقٌام بها توافر اشترطات معٌنة فً شاغلها تتفق مع 

.نوعها وأهمٌتها وتسمح بتحقٌق الهدف من إٌجادها
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النشاط واإلنتاج: ركنً العمل•

.  الخدمة واالبتذال :فً لغة العرب : المهنة •

. عمل ٌحتاج إلى خبرة ومهارة وحذق بمارسته : المهنة •
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الفرق بٌن موظفٌن
السلبًاإلٌجابً

ٌفكر فً الحل ٌفكر فً المشكلة

ال تنضب أعذارهال تنضب أفكاره

ٌتوقع المساعدة من اآلخرٌنٌساعد اآلخرٌن

ٌرى مشكلة فً آل حلٌرى حل لكل مشكلة

الحل ممكن لكنة صعبالحل صعب لكنه ممكن

ال ٌرى فً اإلنجاز أآثر من وعد ٌعطٌهٌعتبر اإلنجاز التزاما ٌلبٌه

لدٌه أوهام وأضغاث أحالم ٌبددهالدٌة أحالم ٌحققها

عامل الناس آما تحب أن : شعاره 

ٌعاملوك

أخدع الناس قبل أن ٌخدعوك: شعاره 
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الفرق بٌن موظفٌن

السلبًاإلٌجابً

ٌرى فً العمل ألمٌرى فً العمل أمل

ٌنظر إلى المستقبل وٌتطلع إلى ما هو 

ممكن

ٌنظر إلى الماضً وٌتطلع إلى ما هو 

مستحٌل

ٌقول ما ٌختارٌختار ما ٌقول

ٌناقش بضعف وبلغة فظةٌناقش بقوة وبلغة لطٌفة

ٌتشبث بالصغائر وٌتنازل عن القٌمٌتمسك بالقٌم وٌتنازل عن الصغائر

تصنعه األحداثٌصنع األحداث
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