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 محمد بن سعد القحطاني. د

 جامعة الملك سعود

 قسم الهندسة الصناعية

Industrial Engineering Department  الهندسة الصناعيةشعبة 

Industrial Engineering  Chapter 



 مع ويتفاعل يتعامل هندسي كتخصص الصناعية الهندسة مهنة تبرز
  المنظومات أو األنظمة أو العمليات لتحسين الحديثة التقنيات

 يعمل حيث اإلنتاجية عناصرها لمختلف [الخدمية أو التصنيعية]
 والمواد والمال الوقت من الفاقد على للقضاء الصناعيون المهندسون

 األسمى والهدف مضافة، قيمة تنتج ال التي الموارد من وغيرها والطاقة
 الموارد من القصوى واإلستفادة الجودة وتحسين اإلنتاجية زيادة هو

 .المتاحة واإلمكانات

 سلعية] للمنتجات األمثل والـتصميم التحليل على تركز مهنة وهي
 عملية يسّهل مما بعناصرها المتكاملة اإلنتاجية والنظم [خدمية أو

 المنافس بالسعر متمبزة منتجات على للحصول  فّعالة بطريقة اإلنتاج
   المتميزة والجودة الوقت في والتمام

 أو العملية وأ المنتج تهندس مهنة بأنها القول يمكن وعليه
 وجودة بكفاءة لتعمل اإلنتاجية لألنظمة النظام

 ماهي الهندسة الصناعية؟
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   Production and Resource planning and schedulingوالجدولة والموارد اإلنتاج تخطيط•

  Supply chain and Inventory management والمخزون األمدادات إدارة•

  Systems design (i.e. Health/ manufacturing)والتصنيعية الصحية النظم مثل) النظم تصميم•

 Industrial Automation and integration الصناعي والتكامل الصناعية األتمتة•

 Reliability engineering الموثوقية هندسة•

  Quality improvementالجودة تحسين•

  Quality engineeringالجودة هندسة•

 Design of experiments التجارب تصميم•

 Statistical Quality control األحصائي الجودة ضبط•

  Waste analysis and minimization  وتقليله الفاقد تحليل•

 Cost analysis and reduction and optimization واألمثلية التكلفة وتحسين تحليل•

  Facility planning and layout design (المرافق) التسهيالت وتخطيط تصميم•

  Decision Scienceالقرار علم•

  Operations researchالعمليات بحوث•

  Simulation modelingالمحاكاة نمذجة•

 Operations analysis and design methods تصميمها وأساليب العمليات تحليل•

  Ergonomics / Human Factors engineeringالبشرية العوامل / العمل بيئة هندسة•

 Safety engineering السالمة هندسة•

  Productivity measurement اإلنتاجية قياس•

  Work measurement العمل قياس•

 

 مجاالت الهندسة الصناعية
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 ...ما هي الجودة
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 ثقافة مستدامة

 المواصفات

 التوافق

جودة 
 المنتج

جودة 
 العملية

جودة 
 المشروع

جودة 
 المؤسسة



والذي من خالله يحقق ( مثل العائد على االستثمار)الكفاءة : األداء•
 . المنتج الغاية المرجوة منه

الصفات التي تكمل األداء األساسي للمنتج، مثل النوافذ هي : السمات•

 .السيارةالزجاجية المظللة في 

 . المنتج على تقديم أداء ثابت خالل دورة حياتهقدرة : الموثوقية•

 . مواصفات المنتج، والتي تحدد عادة بقيم رقميةتحقيق : التطابق•

 .  درجة تحمل المنتج للضغط دون أن ينهارهي : المتانة•

إفادة الخدمة للداللة على سهولة اإلصالح تستخدم : إفادة الخدمة•
 .والصيانة

سمات حسية مثل المظهر والصوت والطعم هي : الصفات الجمالية•
 . والرائحة

 .الزبائنتعتمد الجودة الملموسة على آراء : الجودة الملموسة•

 للمنتج-أبعاد الجودة
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 . المادي المرافق للخدمة والعاملين على تقديمهاالمظهر : الجوانب الملموسة•

 . مزود الخدمة على تقديم أداء يمكن االعتماد عليهقدرة : الخدمةموثوقية •

 . استعداد مزود الخدمة لإلسراع في تقديم الخدمةهي : االستجابةسرعة •

 .  مزود الخدمة على اإليحاء بالثقة للزبونقدرة : الضمان•

 .  مزود الخدمة على إظهار الرعاية واالهتمام الشخصي بالزبونقدرة : التعاطف•

 . القدرة على تقديم الخدمة في الوقت المناسب والمكان الصحيحهي : الجاهزية•

المتفق ( lead time)ضمن الفترة الزمنية جعلها  :تقديم الخدمة في وقتها•

 .  عليها

 .الخدمةاالحترافية صفات النزاهة واألخالق لدى مزود تشمل : االحترافية•

 . تقديم الطلبية كاملةيعالج :الخدمة إتمام تقديم •

الخدمة على حسن الخلق والكياسة لدى مزود تقديم : الخدمة اللطف في تقديم •
 .الخدمة

 

 للخدمة -أبعاد الجودة

6 



يقصد بالتزام اإلدارة العليا أن الجودة المؤسساتية ال يمكن أن تتحقق دون : العليا اإلدارة التزام •
 . التنفيذيينالتزام تام من فريق كبار المديرين 

مراجعة شهرية عملية (: Sales and operations planning)تخطيط المبيعات والعمليات •

 .مع مهام العملياتاالستراتيجية تجري من أجل مواءمة الغايات العليا ضمن اإلدارة 

األعمال المشتركة لجميع بيانات (:  Single set of numbers)مجموعة وحيدة من األرقام •

 .الوظائف في الشركة

أنه ال يمكن تأمين سرعة التحسين دون التطبيق الفعال حقيقة : واألساليباستخدام األدوات •
 .لألدوات واألساليب

 .مؤشرات األداء األساسية مع قياسها ومراقبتها وتطبيقهااختيار : األداء إدارة •

تثقيف الموظفين وتدريبهم وتطويرهم تضم (: Knowledge management)إدارة المعرفة •

 .وتبادل أفضل التجارب ووسائل التواصل

تتم ممارسة العمل الجماعي ضمن فرق أن ( : Teamwork culture)ثقافة العمل ضمن فريق •

 .للتشجيع على إزالة الحواجز داخل المؤسسة( cross-functional teams)متعددة الوظائف 

بصورة منتظمة من صحة جميع جوانب المؤسسة إزاء قائمة التحقق التحقق : الذاتيالتقويم •
(checklist )أو عملية تقويم مقبولة، مثل المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة. 

 

 للمؤسسة -أبعاد الجودة
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A term used by customers to describe their general satisfaction 
with a service or product 

 اإلجابات من العديد على تحصل فقد ،"الجودة" تعريف الجودة خبراء من طلبت إذا

 أو المشتركة المواضيع من مجموعة تستنبط فسوف ذلك ورغم المختلفة،

 :مثل المتشابهة،

 (Fitness for purpose) "الغاية مالئمة" •

 (Right first time) األولى المرة من الصحيح التنفيذ•

 (What the customer wants) العمالء يريده ما•

 (Conformance to standards) المعايير مطابقة•

 (Value for money) المال مقابل القيمة•

 .(Right thing at the right time) المناسب الوقت في الصحيح الشيء•

 الجودة؟ما هي 
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 :يتضح سبق مما•

 .الجودة لكلمة محدد مفهوم أو واضح تعريف يوجد ال أنه–

 حسي ومعنى واقعي معنى الجودة لكلمة مترابطان معنيان هناك–

 العميل متطلبات مع الخدمة مواصفات توافق أهمية–

 االنتاج عملية في ومسهم مهم عامل العميل–

 العاملين لدى الجودة بأهمية الوعي أهمية زيادة–

 متطلبات مع لربطها للجودة أبعاد من مجموعة تحديد  يمكن•
 كصفات تحديدها يمكن كخصائص وابرازها العمالء واحتياجات
 .الجودة أبعاد أو بمقاييس يسمى لما ومتغيرات

 

 

 مفهوم الجودة
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 التسلسل الهرمي للجودة

إدارة الجودة    ضمان الجودة   ضبط الجودة   التفتيش

 الشاملة

 التحقق من

العمل بعد 

 الحدث

 تحديد مصادر

 عدم التوافق

 اتخاذ تدابير

 تصحيحية

  التفتيش الذاتي 

 تخطيط الجودة

 وإجراءاتها

 استخدام

اإلحصائيات 

 األساسية

دليل الجودة 

 استخدام بيانات

 أداء العملية

   تطوير أنظمة

 الجودة

 استخدام بيانات

 تكلفة الجودة

تخطيط الجودة 

 استخدام الضبط

 اإلحصائي 

إشراك الوظائف 

   العمل ضمن

 فريق

إشراك العاملين 

إدارة العملية 

قياس األداء 

إشراك: 

o جميع

 الوظائف

oالموردين 

oالعمالء 



الحرفي على تعتمد الجودة -الصناعية النهضة قبل 

انخفاض هناك كان ولكن محددة عملية في المهارةو العمل تخصص مبدأ – الصناعية  (الثورة) النهضة خالل 
 ٪ 100 بنسبة التفتيش يزال وال - معقد غير يزال ال والمنتج ، الصنعة في

1924 - (الُمصنَّع المنتج لجودة االقتصادي التحكم :الكتاب) إحصائيًا مخططًا شوارت والتر وضع 

100 للتفتيش كبديل القبول عينات أخذ أسلوب وروميج دودج وضعت ٪ 

1942 – مبدأ SQC إستخدامه قيمة واليعرف اليطبق ومايزال 

1946 - تشكيل تم ASQC  بمسمى اآلن وهي ASQ)) 

1950 – مبدأ إستخدام SQC في التنفيذيين الرؤساء على المحاضرات بإلقاء ديمنج إدواردز ويليام قام حيث 
 اليابان في بتقديمه جوران جوزف قام حيث الجودة عن اإلدارة مسؤولية مبدأ -1954 اليابان

1960 – الجودة مراقبة دائرة مبدأ تشكيلQCC) ) الجودة تحسين مبدأ – اليابان في 

1980 - الشاملة الجودة إدارة مفاهيم نشر ، األمريكية الجودة حركة 

1980 - إستخدام على السيارات صناعة تؤكد - الثمانينيات أواخر SPC  الستخدام الموردين من والطلب 
 تصميم ، تاجوشي طريقة (الشاملة الجودة إدارة تطبيق لقياس) أنشئت التي بالريدج مالكولم جائزة

 ((DOE التجارب

1990- سلسلة أصبحت ISO 9000  الجودة لتأكيد عالمية سلسلة QA ، QS 9000  رضا من المقدمة 
 ISO 14000 السيارات صناعة في العمالء

2000  جديد إصدار ISO 9000: 2000 ، برنامج قدم كما Six Sigma  المعلومات وتكنولوجيا 

 

 تاريخ الجودة
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 الجودة والهندسة الصناعية
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السوق 
 والتسويق

التصميم 
الهندسي 

 (المنتج)

المواد 
 واإلمداد

خدمة 
 المنتج

التعبئة 
 والتخزين

الفحص 
 واألختبار

تصميم وتشغيل 
المنظومة 
اإلنتاجية 

 (اإلنتاج)

تصمبم 
أسلوب 
اإلنتاج 

 (المناسب)

 العميل

جودة 
المنتج 
 والخدمة

 يوضح الشكل عالقة
أعمال المهندس 
الصناعي بجودة 
المنتج والخدمة 

خالل المطلوبة له 
 العمليات المختلفة

 حيث يقوم بتطبيق
مناهج وأدوات 

وأساليب الجودة 
المتعددة وهي 

مطلب أساسي 
لعمل المهندس 

 الصناعي  



 عالقة أعمال التسويق؟

للدفع االستعدادو العمالء احتياجات جودة مستوى تقييم 

المنتج جودة بيانات يوفر 

والمسؤولية ، المنتج خدمة ، المبيعات تقرير ، العمالء شكاوى من التسويق معلومات 
   المنتج عن

البيانات لجمع المرتدة والتغذية المعلومات لرصد نظام توفير 

المواصفات من أولية مجموعة إلى يترجم - المنتج عن موجز تقديم. 

المنتج عن مختصره لوماتعم 
األداء خصائص 
الحسية الخصائص 
التركيب 
القانونية اللوائح ، المطبقة المعايير 
والتغليف التعبئة 
الجودة من التحقق 

المنتجات تطوير في الحيوي الرابط هو التسويق 



 عالقة أعمال التصميم الهندسي؟

(.إلخ ، التفاوتات ، المواصفات) التشغيل خصائص إلى العميل متطلبات ترجمة 

تحقيقها يصعب والجودة التعقيد زيادة ألن تصميم أفضل هو التعقيد وعدم التبسيط 

وإستخدام) والعمالء والجودة، واإلنتاج التسويق  أقسام من مبكر إشراك إلى تحتاج 
 (المتزامنة الهندسة مبادئ

(التجارب تصميم استخدام) علميا التسامح تحديد يجب 

إلخ ، الفيزيائية الخصائص موثوقية - المواد اختيار. 

السالمة، جوانب أيضا بل الوظيفية الجوانب فقط ليس االعتبار بعين تؤخذ أن يجب 
 بسهولة والصيانة واإلصالح

المشاكل على للتعرف المنتج لتطوير المناسبة األوقات في التصميم مراجعات إجراء 
 المناسبة التصحيحية اإلجراءات واتخاذ المتوقعة

للتصنيع طرحها قبل المنتج في الجودة تصميم 



 عالقة أعمال اإلمداد والشراء؟

المكونات / الجودة مواد شراء في مسؤولة 

الحديد زاوية ، الصلب لفائف :القياسية المواد 

وملحقاتها مشابك :القياسية األجهزة 

إلخ ، التروس :الثانوية المكونات 

الحركة ناقل :الرئيسية المكونات ، 

إلخ ، الصلبة األقراص محركات. 

المثال سبيل على ، طبيعية غير ألسباب أو الطبيعية الكوارث بسبب المواد نقص) متعدد مورد مقابل واحد مورد 
 (المعدات انهيار ، اإلضراب

(المالية ، الجودة إجراءات ، المرافق) الجودة مكونات / مواد توفير على القدرة لتحديد - المورد جودة مسح 
 ISO 9000 تسجيل

المطابقة إثبات - الواردة المواد فحص 

القدرة ، العملية ، العمليات في التحكم مخططات باستخدام اإلحصائية األدلة 

الجودة خطة باستخدام الموردين الموردين في الجودة لمراقبة الموردين مراقبة 

(الموردين شراكة) لتحسين والمشتري المورد بين االتجاه ثنائية اتصاالت إلى تحتاج 

الضمان ، المرتجعة البضائع تكاليف) .وحده السعر من بدال للشراء اإلجمالية التكلفة في النظر ينبغي ، 
 (الخ ، التالية المشاكل



 عالقة أعمال تصميم األساليب؟

الجودة عالي منتج ستنتج التي واإلجراءات العمليات تطوير عن مسؤولة 

للعملية المطلوبة القدرات ومتطلبات األساليب نصميم 

الدعم وأنشطة والتخطيط واإلنتاج والتطوير العمليات اختيار األنشطة وتشمل 

األساليب دراسة - اإلنتاج صعوبات لتقليل العمليات تسلسل 

المنتجات معدات وصيانة ، التفتيش وأجهزة المعدات تصميم أيضا وتشمل 



 عالقة أعمال تصميم منظومة اإلنتاج واإلنتاج؟

 اإلنتاج ةوممنظ

العمل ومواقع والمخازن اإلنتاج خطوط تصميم 

فقد بدون اإلنتاج خط وصيانة تشغيل منهج تصميم 

 اإلنتاج

عالية جودة ذات منتجات إلنتاج مسؤولة 

للموظفين الجودة توقعات نقل 

الموظفين تحفيز 

القيام / التجهيز / التجميع طريقة حول تعليمات ، لوظيفة المناسبة األدوات توفير 
 بالعمل

(الجودة تقنيات + العمل مهارات) للموظفين تدريب 

الجودة تحسين وطرق الجودة اختالفات مصادر تحديد 

الجودة تفكير" هو الهدف تحديد" 



 عالقة أعمال الغحص واإلختبار؟

والمصنعة المشتراة العناصر جودة تقييم عن المسؤولة 

ةنالضام اإلجراءات واتخاذ عنها اإلبالغ تم التي التفتيش نتائج عن المسؤولية 

التفتيش بنود وبعض األساسية الجودة قسم موظفي قبل من التفتيش بنود توضيح 
 اإلنتاج طريق عن تتم التي

مسؤولية مسؤوالً  وليس - "شرطي" كـ الجودة مراقبة موظفي إلى النظر عدم يجب 
 الجودة عن كاملة

وصيانتها ومعايرتها القياس معدات على الحفاظ يجب 

التفتيش وإجراءات طريقة على (االختبار ، الفحص) التقييم كفاءة تعتمد 

الجودة لتحسين اإلحصائية الجودة مراقبة على التركيز 



 عالقة أعمال التخزين والتعبئة؟

وحمايته المنتج جودة على للحفاظ 

(السفينة ، الهواء ، الحديدية السكك ، شاحنة) الشحن أثناء مواصفات توضع 

البيئية الظروف ، صدمة ، االهتزاز مثل ةيبيئ ظروف اإلعتبار في األخذ 

والتخزين والتفريغ التحميل أثناء المنتج مع التعامل كيفية تحديد 

بالتقادم التأكل / التلف لتقليل الصحيح للتخزين مواصفات وضع 



 عالقة أعمال خدمة المنتج؟

المتوقعة حياته خالل المنتج وظيفة من الكاملة االستفادة تحقيق 

االستخدام بعد والتخلص والصيانة الفنية والمساعدة والتركيب والتوزيع المبيعات 

(البيع بعد ما خدمة) صحيح غير تركيب ، الضمان أثناء الخدمة 



 عالقة أعمال توكيد جودة المنتج والخدمة؟

وأساليب مناهج إستخدام  QAأو QC المنظمة داخل أساسية كوظائف 

الجودة لضمان المؤسسة في واألقسام اإلدارات ودعم مساعدة من التأكد 

النظام فعالية تحديد 

الحالي الجودة مستوى تقييم 

المشكلة تصحيح في المساعدة وكيفية المحتملة / المشاكل نوعية تحديد 

األخرى اإلدارات مع بالتعاون الجودة تحسين 
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 التوجهات الحديثة في الجودة

• Total Quality Management 

– A philosophy that stresses three principles (customer 
satisfaction, employee involvement and continuous 
improvement) for achieving high level of process performance 
and quality 

• Six Sigma 

– A comprehensive and flexible system for achieving, sustaining, 
and maximizing business success by minimizing defects and 
variability in processes 

• International Quality Documentation Standards and Awards: ISO 
9001-2008, ISO 140001:2004 

• Lean Six Sigma 

• Certifications 
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 :للتواصل واالستفسارات

Industrial.chapter@saudieng.saEmail:  
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