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 ملخص عام 

 العربً الهندسة الصناعٌة فً العالم   

فً العالم العربً بقدر كبٌر من االهتمام بل  Industrial Engineeringال تحظى الهندسة الصناعٌة      
و مع األسف فإننا نخسر الكثٌر من الفرص . وربما الكثٌر من مؤسساتنا ال تعلم شٌئاً عن الهندسة الصناعٌة

. لتحسٌن أدائنا حٌث أن الكثٌر من عملٌات التطوٌر تحتاج إلى علم الهندسة الصناعٌة و إلى مهندسٌن صناعٌٌن
أن الهندسة الصناعٌة ال تختص بالشركات الصناعٌة فقط فالهندسة الصناعٌة تستخدم فً إلى ٌنبغً االنتباه 

الهندسة الصناعٌة هً مجموعة من العلوم التً تستخدم . الصناعة والخدمات، فً شركات الطٌران والمستشفٌات
ت الهندسة الصناعٌة دعنً أضرب أمثلة واقعٌة لتطبٌقا. الخدمات   والمنتجات/ تطوٌر النظم/تحلٌل/لتصمٌم

المهندس الصناعً ال ٌقوم بحسابات :  Product  /Service designالخدمة /المنتج/تصمٌم العمل :أوال

فقد نصمم جهاز ما .  و أٌسر فً الفهمالتصمٌم المعتادة ولكنه ٌتدخل لجعل التصمٌم أكثر مناسبة للمستخدم  
 أحد ٌرٌد أن ٌستخدمه ألن التصمٌم الخارجً غٌر مرٌح وٌكون كافٌا ألداء وظٌفته بالدقة المطلوبة ولكن ال

. للمستخدم

ٌستخدم المهندس الصناعً علم بحوث العملٌات  : Optimizationتحدٌد الحل األمثل لبعض المشاكل  :ثانٌاً 

Operations Research  للوصول إلى أفضل حل وذلك فً المشاكل التً ٌكون لها عدد كبٌر من الحلول
كٌف ٌتم تحدٌد الجدول األمثل : على سبٌل المثال. قل البشري أن ٌفاضل بٌنها فً زمن مقبولوال ٌمكن للع

للطائرات لتقلٌل التكلفة، ما هو الحد األدنى من المخزون، ما هً خطة اإلنتاج المثلى التً تحقق أعلى عائد، 
. كٌف ٌتم جدولة غرفة عملٌات المستشفى لتقلٌل وقت االنتظار

وعن طرٌق  Time  &Motion Studyتحلٌل بعض العملٌات عن طرٌق دراسة الحركة والوقت  :ثالثاً 

فمثالً لتحدٌد احتٌاجنا لعمالة أو معدة جدٌدة ٌمكن استخدام دراسة . بالحاسوب Simulationاستخدام المحاكاة 
وفً هذه الحاالت  تكون من التعقٌد بحٌث ٌصعب تحلٌلها رٌاضٌاً بعض الحاالت  . الوقت والحركة واإلحصاء

. قد ٌكون استخدام المحاكاة بالحاسوب أمر مفٌد للغاٌة

و التعامل معها بشكل المناسب و طرق الوصول لتك   Dataقدرة المهندس الصناعً على فهم و تحلٌل  :رابعاً 
Data    الطرق  وتحلٌلها واخذ العٌنات منها واستخدام،فً عدة طرق من أهمها االستبٌان او السجالت الرسمٌة

 .كما سنرى فً هذه الدراسة    Dataو البرامج والقوانٌن لتحلٌلها للوصول للهدف الذي و جدت له هذه 

مصنع لدٌه عدد معٌن من األوناش تقوم بنقل المنتجات نصف المصنعة داخل المصنع وقررت إدارة : مثال 
. لى أوناش جدٌدة من عدمها كٌف ٌمكن معرفة الحاجة إ. المصنع زٌادة اإلنتاج بإضافة معدات جدٌدة

عندما أذهب إلى السوبر ماركت وأجد الطوابٌر طوٌلة ومكان الوقوف غٌر مرٌح أتساءل أٌن المهندسٌن 
الصناعٌٌن، وكذلك عندما أذهب إلى طبٌب ال ٌستطٌع أن ٌعطً مواعٌد للمرضى وبالتالً ٌضطرون لالنتظار 

ٌرٌن ٌناقشون الحاجة لعمالة عندما ترى المدألوقات طوٌلة أتساءل ماذا لو استعان الطبٌب بمهندس صناعً،  
جدٌدة بناًء على مشاعرهم فتساءل أٌن المهندسٌن الصناعٌٌن، عندما ترى جداول العمل أو اإلنتاج المعقدة جداً 

ٌقوم بها شخص وال ٌعرف أحد أن هذه الجداول تتسبب فً خسارة عظٌمة فتساءل أٌن المهندسٌن الصناعٌٌن،  
محلٌاً غٌر مرٌح للمستخدم فتساءل أٌن المهندسٌن الصناعٌٌن فً العالم  عندما تجد أن تصمٌم الجهاز المصنع

العربً وأٌضاً تظهر مشاكل فً العمل أو مع العمال أنفسهم مشاكل مادٌة أو صحٌة أو مهنٌة نتساءل أٌن 

 . المهندس الصناعً و قدرة على جلب الراحة للعمال فً بٌئة العمل

 

 

 


