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الهندسة

(بالكسر) الهندسة •

الجرئ من األسود ومن الرجل •
المجرب الجٌد النظر

العلم به:( األمر بالضم) ُهندس •

المهندس

القنوات المائٌة )مقدر مجارى القنا •
حٌث تحفر( 



مع أي شًء تتعامل الهندسة

العلوم

الهندسٌة

االقتصاد االحتٌاجات

تقوم الهندسة بتخصصاتها المختلفة بتسخٌر العلوم التطبٌقٌه 

المتقدمة لتلبٌه االحتٌاجات البشرٌة وحل مشاكلهم مع االقتصاد 

.فً التكالٌف 

والمثلث التالً ٌوضح ذلك
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فالهندسة تعتبر مثلثا ضلعاه األساسٌان االقتصاد والعلوم •

التطبٌقٌه

والضلع المكمل هو احتٌاجات الناس فكما ذكرنا تقوم الهندسة •

:بتخصصاتها المختلفة باستخدام 

 -هٌدرولٌكا  -مدنٌة -هندسة معمارٌة )العلوم التطبٌقٌة •
(هندسة حرارٌة  -دوائر كهربائٌه  -مقاومه مواد –مٌكانٌكا 
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(والعمالة  -فً الوقت -فً المال ) بطرٌقه اقتصادٌه •

لتلبٌة احتٌاجات الناس •

وتلبٌه احتٌاجات الناس وحل مشاكلهم ال ٌأتً إال بمعرفه •

فً المال ) كٌفٌه استخدام العلوم فً التخصص مع االقتصاد 

لخدمة هذه الحاجات ومن هنا نخرج إلى ما ٌسمى ( والوقت 

.بالحس الهندسً
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الحس الهندسً
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ال ٌنفع مهندس لٌس عنده حس 
هندسً 

و الحس الهندسً هو كٌفٌه 
تحوٌل مشكله ما إلى مسألة 

ٌمكن التعامل معها حسابٌة
بالقٌاس ثم تطبٌق )هندسٌا 

(المعادالت 



مثال على الحس الهندسى
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ُطلب إلى مهندس حساب إنتاج مصنع فً الٌوم ، وكان أول ما 
ٌتبادر إلى الذهن هو الحساب الظاهري ولكن المهندس الذي 

بحس هندسً قوى ٌفرق بٌن الحساب الظاهري والقٌاس ٌتمتع
الواقعً فٌقوم أوال بحساب الداخل الحقٌقً للعملٌة اإلنتاجٌة 

.والناتج الحقٌقً لهذه العملٌة

ثم عدد العمال الحقٌقٌٌن أي المتواجدٌن خالل فتره العمل الٌومً 
باستمرار وكٌف ٌمر ٌومهم 

باإلضافة إلى متوسط حضور العمال خالل شهر
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ثم ٌنتقل إلى االستهالك الحقٌقً والفعلً لمواد 
اإلنتاج والمواد المساعدة والكهرباء والوقود 

(.خالل شهر )والماء وكمٌتهم المستهلكة 

ثم ٌنتقل إلى عطالت الصٌانة وتحدٌد وقت 
العمل الفعلً للماكٌنات وعدد الماكٌنات المنتجة 

فعال وكم إنتاجها الفعلً الٌومً ثم ٌخرج 
بمجموعه متوسطات
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= الٌومً ( المتوسط ) عدد العمال 
عامل

عدد ساعات العمل اإلنتاجٌة الٌومٌة 
عامل/ساعة ( = متوسط ) 

ماكٌنة= عدد الماكٌنات المنتجة فعال 

ٌوم/كم= إنتاجٌه الماكٌنة المتوسطة 



وٌتم تحدٌد هذه البٌانات بواسطة المهندس نفسه وبمجهود •

.شخصً دقٌق و دءوب 

ولقد كان السؤال بسٌطا فً ظاهرة ولكن لتحوٌله إلى مسالة •

قٌاس واقعٌة ٌقوم المهندس بعمل مستمر لفترة تتراوح بٌن 

ثالث أسابٌع وشهر وال ٌركن أبدا إلى الحساب النظري بل 

وٌستخدم ما أمكن من أجهزه القٌاس والتسجٌل للخروج 

.بإجابة السؤال الحقٌقً 

هو القدرة على معاٌنه وقٌاس وتحلٌل فالحس الهندسً إذن •

مسألة فنٌه أومشكله واقعٌة ثم ترجمه هذا القٌاس أو التحلٌل 

.إلى مسألة حسابٌه ٌمكن التعامل معها هندسٌا 
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ما هً وظٌفتك كمهندس ؟: ثانٌا
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ما هي وظيفتك كمهندس
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و الفكر واألدوات تعتبر البنٌة 
األساسٌة للمهندس وعن طرٌقها 

ٌستطٌع المهندس إن ٌترجم 
الهندسة إلى تصمٌمات وأعمال

واألدوات

)  المعلومات التطبٌقٌة  -1•
(  معادالت  -مواصفات 

فً )الوسائل االقتصادٌة -2•
(المال والوقت 

أدوات القٌاس الالزمة للعمل-3•



:1مثال •

جاء احد المالك إلى مهندس معماري وطلب منه رسم تصمٌم •

لمنزل ٌرٌد بناءه فأول ما ٌهم المهندس فً هذه الحالة هو

الرفع المساحً  •

وان ٌطابق الرسم على األرض برؤٌتها لتالفً مشكالت •

كثٌرة فً التصمٌم

شروط ومواصفات البلدٌة واإلسكان للبناء فً هذه المنطقة •

-عدد الغرف ) نسجل متطلبات صاحب األرض فً التصمٌم •

(الحمامات -األدوار 
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(  رسم )ثم نبدأ فً عمل تصمٌم أولى •

ثم ٌراجع الرسم مع احد المهندسٌن المدنً المشتغلٌن فً هذه •

(حتى ال ٌصمم مرتٌن ) المنطقة 

ثم ٌراجع التصمٌم مع صاحب األرض •

وٌدخل التعدٌالت النهائٌة على التصمٌم •

ثم ٌقوم برسمة، •

وكتابه جمٌع المالحظات الفنٌة والمواصفات على الرسم •

(.أو األصل )واالحتفاظ بنسخه منه 
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:اذن األسلوب الهندسً الصحٌح هو•

التأكد أوال من المشكلة •

باستخدام أدوات ) ثم جمع بٌانات وقٌاسات عنها ومنها •

(  وطرق فنٌه 

ثم تسجٌلها •

بعد حصر المشكلة فً ) ثم تبدأ فً معالجة المشكلة هندسٌا •

(  منطقه ضٌقة 

وٌتحرى إن ٌكون الحل لهذه المشكلة قلٌل التكلفة وٌعطى •

.خدمه مناسبة لمده كافٌة 
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مشاكل غٌر هندسٌة البد منها

المشاكل الروتٌنٌة فً اإلدارة التً تعمل معها •

أو بعض المشاكل مع بعض الفنٌن أو الغٌر متخصصٌن•

أو التعامل مع إدارات لٌست على المستوى الفنً المناسب أو  •
المستوى اإلداري المناسب 

أو التعامل مع الزبائن•

ومعالجه هذه المشاكل تحتاج منك الثبات على•

.  تقٌٌمك لمشاكل العمل(1•

.  ادءك الفنً (2•

.  االستمرار فً العمل (3•
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ولو اختلفت معهم ) كن صاحب أخالق طٌبة واحترام الناس •

.ٌحبك الناس وٌعاونوك( 

إال تظن انك ممكن إن تصل إلى قمة العمل الهندسً فً فتره •

قصٌرة 

فالطرٌق طوٌل وفٌه مشاكل كثٌرة غٌر هندسٌة وٌحتاج إلى •

.كٌاسة وصبر باستمرار 
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اهمٌة التخصص فً المهنة

تراكمها سنوات بعد ) إن التخصص هً تأصٌل الخبرة الهندسٌة •

( سنوات 

والتمرس فً جمع البٌانات والقٌاسات وبالتالً التمرس فً معالجه •

المشاكل هندسٌا على مستوى عالً 

مع فهم التعامل مع الناس وذلك لخدمة تخصص محدد •

وهذه كافٌه لجعل المهندس واثقا فً نفسه متمكنا من األسالٌب •

الهندسٌة فً تخصصه مطلعا على التطورات الحدٌثة متصال 

قدر )بالشركات الخارجٌة والداخلٌة المشتركة معه فً التخصص 

.مما ٌؤهله لعمل هندسً متمٌز( اإلمكان 
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وعكس ذلك هو الخطر الحقٌقً على المهندس أي إن ٌمارس •

تخصصا لٌس من تخصصه 

متخصص فً الهندسة النووٌة ٌعمل فً أقسام الصٌانة فً •

.شركة لتصنٌع الورق 

والسبب الحقٌقً فً خطورة أمر التخصص إن اإلنسان بكثرة •

لمواضٌع تخصصه ٌصبح ذو ( وبتكرار التعامل ) المعاشرة 

.خبره هندسٌة فً تخصصه ال تخطًء
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إذا اضطررت للعمل فً غٌر تخصصك : مشكله واقعٌة •

ألي أسباب اضطرارٌة فهل تهمل تخصصك وال تمارسه ؟

.احذر إن تترك تخصصك وال تمارسه ولو بدون أجر•
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اكتساب الخبرة فً تخصصك ؟؟

وهى الهدف الرئٌسً) إن عملٌه اإلتقان فً األعمال •

( للمهندس •

. ال ٌتأتى إال بتكرار الممارسة لألعمال •

وأثناء هذا التكرار والممارسة ٌكون التنفٌذ الواقعً والتطبٌق •

التفصٌلً للمبادئ العلمٌة الصحٌحة فتزداد الخبرة وتتقدم 

.  عملٌة اإلتقان
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نصائح لكً تكتسب خبرات جدٌدة باستمرار

االشتراك فً أي أعمال هندسٌة كبٌرة فً تخصصك ولو لمجرد -1•
.اكتساب خبره فً تخصصك وال تنظر للمادة

-مهندسٌن)التعرف على الخبرات الهندسٌة الكبٌرة فً تخصصك 2-•
وداوم على استشارتهم وزٌارتهم  )دكاترة فً التخصص-فنٌٌن قدامى

.  باستمرار وكذلك نقابه المهندسٌن وتابع نشاطاتها

داوم على زٌارة المشارٌع المنفذة فً تخصصك كلما أمكن و كذلك  3-•
و مراكز براءات  (عن طرٌقه األصدقاء)زٌارة مراكز البحث العلمً

.االختراعات للتعرف على التقدم المهندس فً التخصص

المتصلة )أسعار–أنواع)متابعه سوق المعدات المحلً و الورش 4-•
.بتخصصك و معرفه أسعار السلع الهندسٌة وقٌم الخدمات الهندسٌة
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إتقان لغة أجنبٌه تساعدك على االطالع المستمر على  -5•

.الكتالوجات والنشرات الخاصة بالشركات االجنبٌه

تابع المجالت الهندسٌة المتصلة بتخصصك 6-•

فً كن على صله بالشركات المعروفة محلٌا وخارجٌا  - 7•

.تخصصك وكون عالقات وصالت معهم

تابع الكتب فً تخصصك ولٌكن لك كتاب واحد كل سنه  8-•

تنتهً منه واحتفظ بالمراجع فً تخصصك ألنها تنفع جدا 
.عند االحتٌاج

داوم على تسجٌل المعلومات والرسومات التً ترسمها و  9-•

.التً تحصل علٌها أثناء عملك وقم بحفظها بطرٌقه منظمه
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:اثبات الوجود كمهندس•

ٌجب إن تكون ذو خلق لكً ٌحترمك الناس وان ٌكون  (1•
مظهرك ٌدل على مهنتك وباألخص فً أثناء العمل فٌكون لك 

لباس خاص بالعمل ٌراعى ظروف البٌئة للمكان وٌحقق مبادئ 
السالمة مع احتفاظك بأدوات القٌاس الرئٌسٌة معك فً تحركك 

.الستخدامها فً الواقع

دائما تتحلى بالصدق و األمانة والكٌاسة فً التعامل مع  (2•
الكبٌر والصغٌر فٌحترمك الناس وال تهٌن احد ولكن عرفه بخطأه 

وكن  (بٌنك وبٌنه إن أمكن)بعد التأكد من ذلك وصحح له تصرفه
دائما ناصحا أمٌن للجمٌع وإٌاك واالختالف مع المهندسٌن 

اآلخرٌن أمام الناس فانه ٌشمت الناس فٌك وفٌهم وال تمن على 
.الناس بقدراتك فهؤالء أهم أسباب تألب الناس علٌك وكرهم لك
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•- فٌجب إن تكون صاحب تتخصص ، وٌجب إن تستعٌن  3

بالفنً المناسب الذي ٌنفذ لك ما ترٌد حسب الرسم 

والمواصفات المطلوبة وٌجب إن تعرف ان تقٌس عمله 

خطوه بخطوه حتى تتم الخطوات التنفٌذٌة بالطرٌق الموجودة 
حتى تحصل على النتٌجة المرجوة للعمل 

القراءة باستمرار فً تخصصك وتراقب االتجاهات  - (4 •

الحدٌثة فً تخصصك وتقارنها بما وصل إلٌه مجتمعك الذي 

تعٌش فٌه و هل ٌمكن االستفادة من هذه االتجاهات الجدٌدة 
من دٌن وعادات  (فً مجتمعك هذا بدون األضرار بقواعده 

.)وتقالٌد وبٌئة واقتصاد 
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قسم العمل الذي تود إن تقوم به هندسٌا إلى هدف واضح   (5•

(وهكذا . . .صٌانة معده-مشكله-دراسة-تصمٌم)للعمل

ثم تجمع المعلومات الفنٌة االولٌه من العمل نفسه بقٌاسات *•

واقعٌه وبمعلومات دقٌقه فٌخرج عندك صوره دقٌقه عن 
بعد مقارنه الطرق المختلفة  )المشكلة ثم تحدد خطوات حلها

كل خطوه تدرسها منفصلة وهكذا حتى تصل بنظام  .(للحل

(إلى الحل األمثل
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إذا أردت إن تستعٌن بالمقاولٌن فً تنفٌذ األعمال الكبٌرة    (6•

فضع كراسه مواصفات تحدد المواصفات الفنٌة والوقت

وأدرس مستوى أداء هؤالء المقاولٌن وسمعتهم من أعمال  .•

أدوها قبل إن تختار المناسب منهم

وٌجب إن تشرف على المقاولٌن ٌومٌا حتى تضمن تحقٌق  .•

الشروط الهندسٌة ألموضوعه فً كراسه المواصفات

وال تضغط بشده فً التنفٌذ ولكن حاول إن تساعد فً •

الوصول إلى األنسب 

وال تتراخى فً اإلشراف فان ذلك ٌؤدى فً النهاٌة إلى •
.خروج العمل على غٌر المستوى الذي ٌلٌق بك كمتخصص
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وإذا كنت فً هٌئه أو مصنع أو اداره فان فهمك لحقٌقه    (7•
المطلوب منك كمهندس فً هذه الوظٌفة واتباعك لسٌاسة 

وأجعل دائما ثابتة فً التعامل وفهم الظاهر منهم والباطن
:سٌاستك كاآلتً

.(وبدون إعالنات (أداء العمل بهدوء 1-•

عدم االختالط الكثٌر بالناس أثناء العمل وحصر الكالم فً  2-•
.العمل قدر اإلمكان

.أكتسب خبره بتكتم وساعد الجمٌع قدر اإلمكان وال تعاد 3-•

وأخٌرا أعلم إن الهندسة فن مستواه عالً ولٌس سلعه للبٌع •
لمن ٌدفع
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