
 ٟ ُ اٌؼشث  ... إٌٙذعخ اٌظٕبػ١خ فٟ اٌؼبٌ
Industrial Engineering in the Arab world 

 ِٓ اٌىض١ش ٚسثّب ثً ، اإل٘زّبَ ِٓ وج١ش ثمذس ، اٌؼشثٟ اٌؼبٌُ فٟ ، Industrial Engineering اٌظٕبػ١خ إٌٙذعخ رؾظٝ ال
ظٕبػ١خ إٌٙذعخ رطج١مبد ػٓ ش١ئب   رؼٍُ ال ، ِإعغبرٕب  ؽ١ش ، أداؤٔب ٌزؾغ١ٓ اٌفشص ِٓ اٌىض١ش ٔخغش فإٔب ، األعف ِٚغ ... ٌا

 إٌٙذعخ أْ ئٌٝ ، اإلٔزجٖب ٠ٕجغٟ ... طٕبػ١١ٓ ِٕٙذع١ٓ ٚئٌٝ اٌظٕبػ١خ إٌٙذعخ ػٍُ ئٌٝ رؾزبط اٌزط٠ٛش ػ١ٍّبد ِٓ اٌىض١ش أْ
ظٕبػ١خ ثبٌششوبد رخزض ال ، اٌظٕبػ١خ  اٌط١شاْ ششوبد ٚفٟ اٌخذِبد ٚفٟ اٌظٕبػخ فٟ رغزخذَ اٌظٕبػ١خ فبٌٕٙذعخ ، فمؾ ٌا

  ٌٍخذِبد (إٌظُ رط٠ٛش/رؾ١ًٍ/ٌزظ١ُّ) رغزخذَ اٌزٟ ، اٌؼٍَٛ ِٓ ِغّٛػخ ٟ٘ ، اٌظٕبػ١خ إٌٙذعخ ... اٌّغزشف١بد ٚفٟ
   ... ٚإٌّزغبد

 

   : يلي ما ، الصناعية الهندسة تطبيقات أمثلة ومن
 Design of (business / product / service) ... (اٌخذِخ/إٌّزظ/اٌؼًّ) رظ١ُّ  :أٚال  
 Determine the optimal solution to some problems ... اٌّشبوً ٌجؼغ األِضً اٌؾً رؾذ٠ذ  :صب١ٔب  
 Analysis of some operations ... اٌؼ١ٍّبد ثؼغ رؾ١ًٍ  :صبٌضب  

 

   ... تعقيب
ّٕٙذع١ٓ أ٠ٓ أرغبءي ، ِش٠ؼ غ١ش اٌٛلٛف ِٚىبْ ، ؽ٠ٍٛخ اٌطٛاث١ش ٚأعذ ، (اٌزغبسٞ اٌغٛق) ِبسوذ اٌغٛثش ئٌٝ أر٘ت ػٕذِب  ٌا

 ، ؽ٠ٍٛخ ألٚلبد ٌإلٔزظبس ٠ؼطشْٚ ٚثبٌزبٌٟ ، ٌٍّشػٝ ِٛاػ١ذ ٠ؼطٟ أْ ٠غزط١غ ال ، ؽج١ت ئٌٝ أر٘ت ػٕذِب ٚوزٌه ... اٌظٕبػ١١ٓ
ّذ٠ش٠ٓ رشٜ ٚػٕذِب ... طٕبػ١خ ئداسح ثّٕٙذط اٌطج١ت ئعزؼبْ ٌٛ ِبرا أرغبءي  ػٍٝ ثٕبء   عذ٠ذح ٌؼّبٌخ اٌؾبعخ ٠ٕبلشْٛ ٌا

 ، ٌٍّغزخذَ ِش٠ؼ غ١ش ، ِؾ١ٍب   اٌّظٕغ اٌغٙبص رظ١ُّ أْ رغذ ٚػٕذِب ، اٌظٕبػ١١ٓ إٌّٙذع١ٓ أ٠ٓ فززغبءي ، ِشبػشُ٘
   ... اٌؼشثٟ اٌؼبٌُ فٟ اٌظٕبػ١١ٓ إٌّٙذع١ٓ أ٠ٓ فززغبءي
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 ...  ِخططبد ِخزٍفخ ٌزؾ١ًٍ اٌؼ١ٍّبد 
Different schemes to analyze the operations 

 

 ٘زٖ أُ٘ ِٓ ... ِغبػذح ٚعبئً ٔغزخذَ فإٔب ، ف١ٙب اٌخطأ ِظبدس دساعخ أٚ ، ٌزؾغ١ٕٙب ػ١ٍّخ ٔذسط ػٕذِب
 أؽذ ... ِخزٍفخ أغشاػب   رخذَ ٚاٌزٟ ، اٌّخططبد ِٓ اٌؼذ٠ذ ٕ٘بن ... ٔفغٙب اٌؼ١ٍّخ ٌشعُ ِخططبد ، اٌٛعبئً

 ٚثؼؼٙب ، اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌفٛالذ ٠ُظٙش ٚثؼؼٙب ، اٌؼ١ٍّخ ثٗ رؾذس اٌزٞ إٌّطمٟ اٌزغٍغً ٠ُظٙش اٌّخططبد ٘زٖ

 ٘زٖ رٛػ١ؼ ٕ٘ب أؽبٚي فإٟٔ ٌٚزٌه ... اٌّبو١ٕبد أٚ ثبٌّٛاسد األؽذاس ٠شثؾ ٚثؼؼٙب ، ثبألِبوٓ األؽذاس ٠شثؾ
   ... اٌؾبعخ ػٕذ ِٕٙب إٌّبعت ئعزخذاَ رغزط١غ ثؾ١ش ، اٌّخزٍفخ اٌّخططبد

 

 Flow Chart ... اٌزذفك خش٠طخ -1

 Flow Process chart ... اٌؼ١ّبد رغٍغً ِخطؾ -2

 Swim Lane Flow Chart ... اٌغجبؽخ (ؽبساد) ِّشاد رذفك ِخطؾ -3

 Workflow or Spaghetti Diagram ... اإلعجبعزٟ اٌّىشٚٔخ ِخطؾ أٚ اٌؼًّ ِغبساد ِخطؾ -4

 Worker and Machine Diagram ... ٚا٢ٌخ اٌؼبًِ ِخطؾ -5

 Two Hand Process Chart ... ا١ٌذ٠ٓ ِخطؾ -6
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 Flow Chart... خش٠طخ اٌزذفك 

خش٠طخ ٘زٖ  ... اٌجشِغخ ِغبي فٟ إلعزخذاِٙب ٔظشا   ، اٌخشائؾ أشٙش ِٓ ٟ٘ ، ٌا
 ٚع١ٍخ ٟ٘ ثً ، فمؾ اٌؾبعٛة ِغبي ػٍٝ ٠مزظش ال ، اٌخش٠طخ ٘زٖ ئعزخذاَ ٌٚىٓ
  .. اٌزذفك خشائؾ سعُ ػٕذ رغزخذَ ، ِؾذدح سِٛص ٕ٘بن .. ػ١ٍّخ أٞ ٌذساعخ ػبِخ
   ... ثبٌشىً رظٙش وّب

 

ّغزط١ً .. (اٌؼ١ٍّخ ٚٔٙب٠خ ثب٠خ) دائش٠خ ثأسوبْ اٌّغزط١ً  ٚأ اٌزشغ١ً أٚ ٌألفؼبي) ٌا
   (اٌزفش٠ؼبد أٚ ٌٍمشاساد) اٌّؼ١ٓ اٌشىً .. (اٌزؼ١ٍّبد

 

 فٟ اٌمظٛس ثؾش ٠ّٚىٕٕب ، ثغٌٙٛخ اٌخطٛاد فُٙ ٠ّىٕٕب ، اٌزذفك خش٠طخ ثاعزخذاَ
 رٛفش ػذَ ِٓ ٌٍزأوذ اٌجذا٠خ فٟ خطخ ئػبفخ ػشٚسح ٔىزشف لذ ، ِضل   ... اٌؼ١ٍّخ
 ثبٌّٕزغبد اإلٔزبط رخط١ؾ ئداسح ئثلؽ ٠زُ ال أٔٗ ٔىزشف ٚلذ ، اٌّخضْٚ فٟ إٌّزظ
   ٚ٘ىزا ... رظ١ٕؼٙب ع١ؼبد اٌزٟ

 

ّخططبد ٘زٖ ئعزخذَا ؽج١ؼخ ثغجت ٠ىْٛ ... ِخطؾ ٌىً ٚٔٙب٠خ ثذا٠خ ٚػغ  فٟ ٌا
ّٕطمٟ اٌّغبس رٛػ١ؼ  ... ثزٛلفٙب ٚرٕزٟٙ ثزشغ١ٍٙب رجذأ اٌزٟ ، اٌؾبعٛة ٌجشاِظ ٌا
ٕٙب٠خ اٌجذا٠خ فاْ ، اٌؼ١ٍّبد دساعخ فٟ   ٌّبرا؟ ... وض١شح ؽبالد فٟ ػشٚس٠خ رىْٛ ٌٚا
 ِخزٍفخ ٔٙب٠خ ِٕٙب ٌىً ٠ىْٛ ، لشاساد أٚ أش١بء ثؼذح األِش ٠ٕزٟٙ ػٕذِب ألٔٗ ..
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 Flow Chart... اٌزذفك خش٠طخ ( .. 1)ِضبي 

  : األٚي اٌّضبي

 
  ر١ٍفٟٛٔ ئرظبي ثٙب ٠ّش اٌزٟ اٌخطٛاد ٠ٛػؼ ، ثبٌشىً اٌزذفك ِخطؾ

 ، (اٌز١ٍفْٛ) اٌٙبرف فٟ رٕظش فأه ، ئرظبي ٠ظٍه ؽ١ّٕب .. (اٌٙبرف ػٍٝ)

 اٌٙبرف رؼغ فأه ، اٌشد ػذَ ؽبٌخ فٟ .. ال أَ عزشد وٕذ ئرا ِب رمشس صُ
 .عبٔجب   اٌٙبرف رؼغ صُ ، زؾذسر فأه ، اٌشد ؽبٌخ ٚفٟ ، عبٔجب  

 
 رشٜ وّب ... اٌزذفك ِخطؾ سعُ و١ف١خ رٛػ١ؼ ، اٌجغ١ؾ اٌّضبي ثٙزا أسدد

  ٘زٖٚ ... ثٙب رّش اٌزٟ إٌّطم١خ ٚاٌخطٛاد اٌؼ١ٍّخ أعضاء ٠ٛػؼ اٌشعُ فاْ

 اٌزذفك ِخطؾ ِٓ فبئذح أٚي ٟ٘
 

 ف١ىْٛ ، ػٍّٗ رأد٠خ أصٕبء اٌّٛظف ٠زجؼٗ ٌىٟ رذفك ِخطؾ رؼغ فمذ
 فٟ ٠فؼٍٗ ِٚب ، اٌخطٛاد ٌٗ رٛػؼ اٌخش٠طخ فٙزٖ ... ٠زجؼٙب خش٠طخ ثّضبثخ

   ... ؽبٌخ وً

 
 فّٓ ... اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌزؼم١ذ أٚ اٌمظٛس دساعخ ئِىب١ٔخ ٟ٘ ، اٌضب١ٔخ اٌفبئذح

 ال خطٛاد ٕ٘بن أْ أٚ ِّٙخ خطٛح ٔغ١ٕب إٔٔب ٔغذ لذ ، اٌّخطؾ خلي
 .اإلػزجبس فٟ رإخز ٌُ ؽبالد ٔغذ لذ وزٌه ... ٌٙب داػٟ
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 Flow Chart... اٌزذفك خش٠طخ ( .. 2)ِضبي 

 

 
 

   : اٌضبٟٔ اٌّضبي
 

 ِٓ ششاء ؽٍت ئعزلِٕب ػ١ٍّخ ف١ٛػؼ ، اٌزبٌٟ اٌّضبي أِب

 ٚرغ١ٍّٗ ، إٌّزظ ٚرظ١ٕغ ، اإلٔزبط ثزخط١ؾ ٚاٌم١بَ ، اٌؼ١ًّ

  ... ٌٍؼ١ًّ
 

 ، اإلٔزبط ِزطٍجبد ٌّؼشفخ دساعزٗ ٠زُ صُ ، اٌطٍت ئعزلَ ٠زُ

 ، اٌخبِبد رٛفش ػذَ ؽبٌخ ٚفٟ .. اٌخبِبد رٛفش ِٓ اٌزأوذ ٠زُ صُ
 رٌه ثؼذ .. اإلٔزبط خطخ فٟ اٌطٍت ٚػغ لجً رٛف١ش٘ب ٠زُ فأٗ

 .. ِٕٙب اٌزبٌف رظ١ٕغ ٚئػبدح فؾظٙب صُ ، إٌّزغبد رظ١ٕغ ٠زُ
 .ٌٍؼ١ًّ إٌّزظ رٛط١ً ٠زُ صُ

 

 

 

 ؟ Flow Chart الخريطة هذه في نراه ال الذي ما ... تعقيب

 ، اٌخش٠طخ ٘زٖ ... (أخشٜ خش٠طخ أٞ فٟ اٌؾبي ٚوزٌه) شٟء وً رؾٛٞ ال ٌٚىٕٙب ، ِٚف١ذح ثغ١طخ اٌخش٠طخ ٘زٖ
 ، اٌخش٠طخ ٘زٖ فاْ وزٌه .. ٚاػؼ ثشىً إٌمً ٚأٚلبد اإلٔزظبس أٚلبد رٛػؼ ال فٟٙ ، اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌفٛالذ رٛػؼ ال

ّؾًّ اٌؼتء رج١ٓ ال ُّ  رٛػؼ ال اٌخش٠طخ ٘زٖ ... اٌّخزٍفخ ٌإلداساد ثبٌٕغجخ األؽذاس ٚرغٍغً ، ئداسح وً ػٍٝ اٌ

 ٘زٖ خلي ِٓ ٌٍّغزٕذاد أٚ ٌٍّٕزظ اٌغغشافٟ اٌّغبس ِؼشفخ ٠ّىٕٕب ٚال ... اٌّخزٍفخ ٌٍؼ١ّبد أصِٕخ أٞ وزٌه
 .اٌزذفك ِخطؾ فٟ ٔشا٘ب ال اٌزٟ األِٛس ٘زٖ أؽذ ِٕٙب وً رخذَ ، أخشٜ ِخططبد ٕ٘بن وبٔذ ٌزٌه ... اٌخش٠طخ
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ً اٌؼ١ّبد   Flow Process chart... ِخطؾ رغٍغ

 

 ... ٚاػؼ ثشىً اٌفٛالذ ٘زٖ ٠ظٙش ألٔٗ ، اٌؼ١ٍّبد فٟ اٌفبلذ ٌزم١ًٍ ثذ٠ؼخ ٚع١ٍخ ٘ٛ ، اٌّخطؾ ٘زا ئْ

   ... ا١ّ١ٌٓ ألظٝ اٌشىً فٟ ِج١ٕخ ٟٚ٘ ، اإلططلؽ١خ اٌشِٛص ثؼغ ، اٌّخطؾ ٘زا فٟ ٔغزخذَ
 

 أٚ اٌّٛاد ٔمً ٌؼ١ٍّخ ف١شِض اٌغُٙ أِب .. ٚاٌىزبثخ ٚاٌزشغ١ً ٚاٌزمط١غ اٌزغخ١ٓ ِضً ػ١ٍّخ أٞ ئٌٝ رشِض اٌذائشح

 D ؽشف ٠شجٗ ِب أِب .. األشخبص أٚ اٌّغزٕذاد أٚ إٌّزظ فؾض ٌؼ١ّبد ٠شِض ٚاٌّشثغ .. اٌؼ١ًّ أٚ اٌؼبًِ ؽشوخ
 .. رشغ١ٍٙب ٠زُ ٌىٟ اٌّٛاد ئٔزظبس أٚ اٌخذِخ ٌزٍمٟ اٌؼ١ًّ ئٔزظبس ِضً اإلٔزظبس ٌؼ١ّبد ف١شِض اإلٔغ١ٍض٠خ فٟ

 فٟ أٚ اٌخبَ اٌّٛاد رخض٠ٓ ِضً اٌؼ١ٍّخ ثذا٠خ فٟ عٛاء رخض٠ٓ ػ١ٍّخ ألٞ ٠شِض ألعفً اٌّزغٗ اٌّضٍش فاْ ٚأخ١شا  
  إٌٙبئٟ إٌّزظ رخض٠ٓ ِضً آخش٘ب

 

 ٚخذِخ ئعزمجبي ػ١ٍّخ ٌزؾ١ًٍ ٔغزخذِٗ فمذ ... خذ١ِخ أٚ طٕبػ١خ ػ١ٍّبد ٌزؾ١ًٍ ٠غزخذَ لذ ، اٌّخطؾ ٘زا
 أٚ ِلثظ رظ١ٕغ ػ١ٍّخ ٌذساعخ ٔغزخذِٗ ٚلذ ... اٌّشٚس ئداسح فٟ عبئك أٚ فٕذق فٟ ٔض٠ً أٚ ػ١بدح فٟ ِش٠غ

  .ِؼذ١ٔخ لطغ رظ١ٕغ
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ً اٌؼ١ّبد ( .. 1)ِضبي   Flow Process chart... ِخطؾ رغٍغ

 

 
 

 

  : ألٚيا اٌّضبي
 

 ِٕبفز أؽذ ِٓ ، ِؾّٛي ٘برف ششاء خطٛاد ٠ٛػؼ ، اٌّضبي ٘زا

 ٌٚىٕٙب ، اٌّضب١ٌخ اٌخطٛاد ٟ٘ ٘زٖ ١ٌغذ ... اٌّؾّٛي ث١غ
 ئٌٝ ٌٍٛطٛي رؾ١ٍٍٙب ػ١ٍٕب ٚاٌزٟ ، اٌٛالؼ١خ اٌخطٛاد رّضً

   ... أعشع خذِخ
 

 

 

   ... تعقيب

 
 اإلٔزظبس خطٛاد ِٓ ثبٌذائشح ا١ٌّّضح األٔشطخ خطٛاد ٟٚ٘ ، اٌفبئذح راد اٌخطٛاد فظً فٟ ٠غبػذٔب اٌّخطؾ ٘زا

 ٠زُ لذ ... اٌّف١ذح غ١ش اٌخطٛاد ٘زٖ ٚلذ رم١ًٍ و١ف١خ دساعخ ، ػ١ٍٕب ٠ىْٛ ٚثبٌزبٌٟ ... ِٕٙب فبئذح ال اٌزٟ ٚاإلٔزمبي

 عش٠ؼخ دفغ ٚع١ٍخ ثزٛف١ش أٚ ، ِٙبَ ثؼذح اٌّٛظف ٔفظ ثم١بَ أٚ ، ثؼؼٙب ِٓ األِبوٓ ثزمش٠ت رٌه
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ً اٌؼ١ّبد ( .. 2)ِضبي   Flow Process chart... ِخطؾ رغٍغ

 
  : ٌضبٟٔا اٌّضبي

 

 ٠جذأ ... ِب ششوخ فٟ ِبو١ٕخ ئطلػ خطٛاد ٠ذسط اٌّضبي ٘زا
خ فٕٟ ثاعزذػبء األِش  ُص ، اٌّبو١ٕخ ٌّٛلغ ٠ٕزمً اٌزٞ ، اٌظ١ٔب

ّشىٍخ ِٓ ٠زؾمك ظ١بٔخ ِشوض ئٌٝ ٠ؼٛد رٌه ثؼذ ... ٌا  ، ٌا
ّٛلغ ئٌٝ ٠شعغ صُ ، األدٚاد إلؽؼبس  ، اٌؼًّ ثذا٠خ ٚلجً ... ٌا
فٕٟ ٠مَٛ ... ثبٌؼًّ ٌٗ اٌغّبػ ٠ٕزظش  ٠ز٘ت صُ ، األعضاء ثفه ٌا

 رشو١ت ثؼذ ... ٌٍّٛلغ ٠ؼٛد صُ ، اٌغ١بس لطغ إلؽؼبس ٌٍّخضْ
 ِٓ ٠زأوذ صُ ، اٌّبو١ٕخ ثزغشثخ اٌغّبػ ٠ٕزظش ، اٌغذ٠ذح األعضاء
ّبو١ٕخ علِخ ظ١بٔخ ٌّشوض رٌه ثؼذ ٠ٚؼٛد ، ٌا  ٌٍّخطؾ ئٔظش ... ٌا
   ... رب١ٌٗ

 

 

   ... تعقيب
 

 ٘زا ... اإلٔزمبي ٌخطٛاد اٌؾم١م١خ ٚاٌّغبفخ ػ١ٍّخ وً ٚلذ ٌزٛػ١ؼ ، ٌٍّخطؾ ػّٛد٠ٓ أػفٕب ، اٌّضبي ٘زا فٟ
 ؽٛي ِؼشفخ ِٓ ٠ّّىٕٕب ٚوزٌه ... اٌّف١ذح ٌٍخطٛاد ثبٌٕغجخ ِٕٙب فبئذح ال اٌزٟ اٌؼ١ٍّبد ؽغُ ِؼشفخ ِٓ ٠ّّىٕٕب

 ٚلزب   ٠غزغشق اٌؾم١مٟ اٌؼًّ ٚأْ ، وج١شا   ػبئؼب   ٚلزب   ٕ٘بن أْ ؽم١مخ ٔشٜ ٠غؼٍٕب ٘زا وً ... اٌّمطٛػخ اٌّغبفبد
 ٠ّىٓ ً٘ ، اإلٔزمبالد؟ ٘زٖ ثؼغ رٛف١ش ٠ّىٓ ً٘ ٔفىش أْ ػ١ٍٕب ... ؽ٠ٛل   ٚلزب   ٠غزغشق اٌىٍٟ اٌضِٓ ث١ّٕب ، ل١ٍل  

 ٚلذ رم١ًٍ ٠ّىٓ ً٘ ، اٌؼًّ؟ ٌّٛلغ اٌز٘بة لجً أدٚاد ِغّٛػخ رٛف١ش ٠ّىٓ ً٘ ، أخشٜ؟ ثظٛسح اٌغ١بس لطغ رٛف١ش

   ... ٚ٘ىزا ، اإلٔزظبس؟
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ً اٌؼ١ّبد ( .. 3)ِضبي   Flow Process chart... ِخطؾ رغٍغ

 
   : ٌضبٌشا اٌّضبي

 

 اإلٔزظبس أٚلبد الؽع ... ِؼذ١ٔخ لطغ ٚصمت رمط١غ خطٛاد ٠ج١ٓ
لبرب   رّضً ئٔٙب .. ٚإٌمً ّف١ذح اٌؼ١ٍّبد ٚلذ ثىض١ش رفٛق ٚأ   ٌا

 رٕزمٍٙب اٌزٟ اٌّغبفبد ؽٛي ئٌٝ ئٔظش ... (اٌّؼبفخ اٌم١ّخ راد)
 عبػذٔب ٌمذ .. اٌزشغ١ً ٚثؼذ لجً اإلٔزظبس أٚلبد ٚئٌٝ اٌمطغ
ّخطؾ ثٙزا اٌؼ١ٍّخ سعُ  .. ثٙب ٔشؼش ٔىٓ ٌُ أش١بء سؤ٠خ فٟ ٌا
 عٜٛ رغزؾك ال ٟٚ٘ عبػبد رغزغشق اٌؼ١ٍّخ رىْٛ لذ

ّبو١ٕبد ألْ ، ٌّبرا؟ .. ٔشؼش ال ٌٚىٕٕب دلبئك  ثاعزّشاس رؼًّ ٌا
ّٛاد ِشغٌْٛٛ ٚاٌؼب١ٍِٓ  .. رشغ١ً أٚ ئٔزظبس أٚ ؽشوخ فٟ ٌٚا

 ، إٌمً : ِضً رم١ٍٍٗ ٠ّىٓ اٌزٞ ، اٌؼًّ ِٓ اٌىض١ش ٕ٘بن ٌٚىٓ
 .اإلٔزظبس ِضً ػٕٗ اإلعزغٕبء ٠ّىٓ اٌزٞ اٌٛلذ ِٓ اٌىض١ش ٕٚ٘بن

 

   ... تعقيب
 

 ٕٚ٘بن ... غ١ش٘ب ِٓ اٌّف١ذح اٌؼ١ٍّبد ر١١ّض ِٓ ىٕٕبرّّ  ثظٛسح اٌٛالغ ٠ؼشع ٌٚىٕٗ ، ؽٍٛال   ٠مذَ ال ، اٌّخطؾ ٘زا
   ... ربٌٟ ِٛػغ فٟ ئ١ٌٙب ٔزؼشع لذ ، اٌّخطؾ ٌٙزا أخشٜ طٛس

 

 ، اٌّغزخذِخ اٌشِٛص ػٍٝ ِؼزبد٠ٓ غ١ش ألُٔٙ ، ِذ٠ش٠ه أٚ صِلئه ػٍٝ اٌّخطؾ ٘زا ػشع فٟ ، ِشىٍخ رغذ لذ
 ػٓ ٠غزخذَ لذ اٌّخطؾ ٘زا أْ ئٌٝ ، ئٔزجب٘ه أٌفذ أْ ٚأؽت ... اٌّخطؾ أعفً ٌٍشِٛص ِفزبػ ٚػغ ٠فؼً ٌٚزٌه

  اٌؼ١ٍّخ رط٠ٛش فٟ رجذأ ٌىٟ رغزخذِٗ أْ ف١ّىٕه ... ِب ػ١ٍّخ ٌزؾ١ًٍ ، ٚاؽذ شخض ٠غزخذِٗ أٚ ِغّٛػخ ؽش٠ك
   ... اٌّخطؾ ٘زا ثفبئذح رشؼش رغؼٍه فبٌزغشثخ ثٕفغه عشة ...
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 Swim Lane Flow Chart... اٌغجبؽخ ( ؽبساد)ِخطؾ رذفك ِّشاد 

ّخطؾ ٘زا ّّش فٟ خطٛح وً ٔؼغ إٔٔب غ١ش ، اٌزذفك ِخطؾ سعُ ؽش٠مخ ثٕفظ سعّٗ ٠زُ ، ٌا ّٕبعت ٌا ّخطؾ ... ٌٙب ٌا  فٌب
 ثؼ١ٕٗ شخظب   ٠ّضً ِّش ٚوً ، اٌغجبلبد فٟ ٔشا٘ب اٌزٟ اٌغجبؽخ ِّشاد رشجٗ .. (أفم١خ ٚأ وبٔذ سأع١خ) ِّشاد ػذح ِٓ ٠زىْٛ

   ...  ثّبرا ٠مَٛ ِٓ ثزٛػ١ؼ ٠ز١ّض ، اٌّخطؾ ٘زا ... ثؼ١ٕٗ ِىبٔب   أٚ ، ثؼ١ٕٙب ئداسح أٚ ،
 

ّخطؾ ٘زا ٠غبػذٔب  أٞ ئوزشبف ػٍٝ وزٌه ٠ٚغبػذٔب .. ِخزٍف١ٓ شخظ١ٓ أٚ ئداسر١ٓ ث١ٓ ٌٍؼًّ رىشاس أٞ ئوزشبف فٟ ، ٌا
ّخطؾ ٘زا سعُ فٟ ٠غزخذَ .. عٙخ وً أٚ ِٛظف وً ثٙب ٠مَٛ اٌزٟ ، اٌٛظبئف فٟ خًٍ  فٟ ئعزخذِٕب٘ب اٌزٟ اٌشِٛص ٔفظ ٌا
١ّ١ٓ ألظٝ شعُاٌ فٟ ِٛػؾخ ٟٚ٘ .. اٌزذفك ِخطؾ سعُ  ألٗٔ ، اٌٛصبئك سِض ٚ٘ٛ ، عذ٠ذا   سِضا   ، ٕ٘ب أػفذ ٚلذ ... ٌٍززو١ش ٌا
فبئذح وض١شح رىْٛ ال لذ ، أخشٜ وض١شح سِٛص ٠ٚٛعذ ... رمش٠ش ؽجبػخ أٚ ِزوشح أٚ سعبٌخ وزبثخ ػٓ ٌٍزؼج١ش ٠غزخذَ لذ  رؾ١ًٍ فٟ ٌا

   ... ٠ؼشفٙب سِٛص ئعزخذاَ ػٍٝ اٌؾشص ٠ٚغت ... اٌؼ١ٍّبد
 

فذ أْ ٚأؽت زجبٖ ٌأ مبسب ٔئ ٝ ، ٌا ّخططبد اٌشِٛص ٘زٖ ٌشعُ ِزخظظب   ثشٔبِغب   أعزخذَ ال إٟٔٔ ٌئ  ئوغً ثشٔبِظ أعزخذَ ثً ، ٌٚا
   ... ا١ٌذ ثخؾ اٌّخططبد ٘زٖ سعُ ِٓ ٠ّٕغ ِب ٠ٛعذ ال ٚأٔٗ وّب ... ٚص٠بدح ثبٌغشع ٠فٟ أٔٗ ٚأسٜ
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 ...  اٌغجبؽخ ( ؽبساد)ِخطؾ رذفك ِّشاد ( .. 1)ِضبي 
Swim Lane Flow Chart 

 
 

 
 

  : ألٚيا اٌّضبي
 

 ِٓ ػشػزٙب اٌزٟ األِضٍخ أؽذ ٔغزخذَ ، اٌّضبي ٘زا فٟ

   ... ث١ّٕٙب اٌفٛاسق ٔلؽع ٌىٟ رذفك وّخطؾ لجً
 

 ع١بسح ششاء ٠ش٠ذ ػ١ًّ ؽٍت رٍج١خ ػ١ٍّخ ٘ٛ اٌّضبي ٘زا

 ٘زا ٠ٛػؼ غبسثب١ٌ اٌشعُ ... ع١بساد رظ١ٕغ ششوخ ِٓ

 ، أفم١خ ِّشاد ثاعزخذاَ سعّٗ رُ ٚاٌزٞ ، اٌّخطؾ
   ... األفم١خ ِٓ ثذال   سأع١خ ِّشاد ئعزخذاَ ٠ُّٚىٓ

 
  
 

   ... تعقيب
 

 ٔشٜ ٕ٘ب فإٔب ، اٌؼبدٞ اٌزذفك ِخطؾ فٟ ػشػٕب٘ب اٌزٟ رٍه ػٓ رمش٠جب   اٌخطٛاد ئخزلف ػذَ ِٓ ، اٌشغُ ػٍٝ
 ٚئلزشاػ ئداسح وً دٚس رؾ١ًٍ ِٓ ٠ّىٕٕب ٘زا ... اٌششوخ ئداساد ِٓ ئداسح وً دٚس ر١١ّض ٔغزط١غ ئٕٔب ... عذ٠ذح أش١بء

 ٠ّىٓ خطٛح ٚأ صائذح خطٛح ٚأ ئداسر١ٓ ث١ٓ ِفمٛدح ؽٍمخ ٕ٘بن أْ ٔغذ فمذ ... ئداسح وً ثذٚس ػللخ ٌٙب رؼذ٠لد
 اٌزؾغ١ٓ ثؼذ اٌزذفك ِخطؾ سعُ صُ ، اٌزؾغ١ٓ أٚعٗ دساعخ ٠ّٚىٕٕب ... اإلٌىزش١ٔٚخ ثبألٔظّخ ػٕٙب اإلعزغٕبء

   ... اٌؾبٌز١ٓ ٌّمبسٔخ
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 ...  اٌغجبؽخ ( ؽبساد)ِخطؾ رذفك ِّشاد ( .. 2)ِضبي 
Swim Lane Flow Chart 

 
 

 
 

   : ٌضبٟٔا اٌّضبي
 

 رؼ١١ٓ ػ١ٍّخ خطٛاد ٠ٛػؼ ، (١ّ٠ٕب   ثبٌظٛسح) اٌّضبي ٘زا

 رجذأ ، ثاخزظبس ٚاٌخطٛاد .. ف١ٕخ ئداسح فٟ عذ٠ذ ِٛظف

 صُ ، ٌٍٛظ١فخ ِب شخض رمذَ صُ ، اٌٛظ١فخ ػٓ ثبإلػلْ
 رٌه ٠ٍٟٚ .. ال أَ ِٕبعجب   وبْ ئْ ٚرؾذ٠ذ أٚسالٗ دساعخ

 ِٓ ٌٍزؼ١١ٓ ٚئػزّبد ِٚمبثٍخ ئخزجبس ِٓ اٌّؼزبدح اٌخطٛاد
   ... اٌّزمذَ سفغ أٚ ، اٌؼبَ اٌّذ٠ش

 

 
  
 

   ... تعقيب
 

 ٌٍّشاد ثذ٠ل   رغزخذَ ٚاٌزٟ ، سأع١خ ِّشاد ئعزخذَ اٌّضبي ٘زا ... اٌّضبي ٘زا ِٓ ٔغزف١ذ٘ب ، أش١بء ػذح ٕ٘بن
 أِش ٕٚ٘بن ... اٌّزمذَ ٠زٍمب٘ب اٌزٟ اٌشعبئً ػٓ ٌٍزؼج١ش اٌٛصبئك سِض ئعزخذاَ ٚرُ ... ث١ّٕٙب أفؼ١ٍخ ثذْٚ األفم١خ

 أْ الثذ ، ثزٌه ٌٍم١بَ ٌٚىٓ ... اٌّمبثٍخ ٚئعشاء اإلخزجبس ئعشاء ِضً ، اٌؼًّ ٔفظ فٟ عٙز١ٓ ئشزشان رٛػ١ؼ ٚ٘ٛ ُِٙ
 ػٍٝ ثٕظشح .. اٌّخطؾ فٟ رّبِب   ِزغبٚسح ، ِب ػًّ فٟ اٌّشزشوخ اٌغٙبد رىْٛ ثؾ١ش ، اٌّخطؾ رظ١ُّ ٠زُ

 ٘زا رغشة أْ ٚالثذ ... اٌؼؼف ٔمبؽ ٚرؾذ٠ذ ٌزؾغ١ٕٗ ، اٌزؼ١١ٓ أعٍٛة دساعخ ػٕذ فبئذرٗ رظٛس ٠ّىٕه ، اٌّخطؾ

   ... ١ِّضارٗ رغزىشف ٌىٟ ، ثٕفغه اٌّخطؾ
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ً أٚ ِخطؾ اٌّىشٚٔخ اإلعجبعزٟ  ...  ِخطؾ ِغبساد اٌؼّ
Workflow or Spaghetti Diagram 

 
ّخطؾ ٘زا ؾشوخ ػ١ٍّبد ػٍٝ ٠شوض ، ٌا  اٌّٛاد ؽشوخ رىْٛ لذ اٌؾشوخ ٘زٖ ... اٌذساعخ ِٛػغ اٌؼ١ٍّخ ِٓ وغضء رزُ اٌزٟ ٚإٌمً ٌا
ّؼٍِٛبد ٚأ األٚساق أٚ اٌؼ١ًّ ٚأ اٌؼبًِ أٚ  فٟ ، اٌؼبئغ اٌٛلذ ِٓ ٚاٌىض١ش ، اٌؼ١ٍّبد ثؼغ رؼم١ذ ِذٜ اٌّخطؾ ٘زا ٠ج١ٓ ... ٌا

َّىٓ ٘زا ... ٚإٌمً اإلٔزمبالد فش٠ك ٠ُ  اٌؼ١ًّ ٠مطؼٙب اٌزٟ ، اٌّغبفبد ٌزم١ًٍ ؽشق فٟ اٌزفى١ش ِٓ ، اٌؼ١ٍّبد رط٠ٛش ٠ش٠ذ اٌزٞ ٌا
   ... اٌؼ١ٍّخ خطٛاد فٟ رغ١١ش ئؽذاس أٚ ، ِخزٍف ثشىً اٌؼًّ ِٛلغ رٕظ١ُ ثاػبدح ٚرٌه ، اٌّٛظف أٚ اٌّٛاد أٚ
 

ّخطؾ ٘زا سعُ ٠زُ  ث١ٓ اٌزٛط١ً ٚػٕذ .. اٌؼًّ ٌّٛلغ (خش٠طخ) أفمٟ ِغمؾ ػٍٝ اٌخطٛاد ٠زٛػ١ؼ ٚرٌه ، ثغ١طخ ثطش٠مخ ٌا
 اٌزؼم١ذ شذ٠ذ األؽ١بْ ِٓ وض١ش فٟ ٠ىْٛ اٌشىً ٘زا .. اٌؼًّ ِٛلغ فٟ اإلٔزمبالد ِغبس ػٓ ٠ؼجش شىل   ٠ٕشأ ثخؾ ػ١ٍّز١ٓ وً

 ِٚزشبثىخ ِزمبؽؼخ وخطٛؽ أٚ اإلعجبعزٟ اٌّىشٚٔخ ِضً ٠جذٚ ،ؽزٝ
 
 
 
 
 
 



ً أٚ ِخطؾ اٌّىشٚٔخ اإلعجبعزٟ( .. 1)ِضبي   ...  ِخطؾ ِغبساد اٌؼّ
Workflow or Spaghetti Diagram 

 
 

  : ألٚيا اٌّضبي
 

ٝ ئٔظش ّغبفبد رلؽع ً٘ ... رظ١ٕغ ٌؼ١ٍّخ ألػٍٝثب اٌّخطؾ ٌئ زٟ ٌا  ث١ٕٙب ٠ٕزمً ٌا
ّخزٍفخ؟ األلغبَ ث١ٓ إٌمً ػ١ٍّبد رؼم١ذ ِذٜ رلؽع ً٘ .. ٚإٌّزظ؟ اٌّٛاد  ً٘ .. ٌا

 ؟اٌؼ١ٍّخ رجغ١ؾ ٠ّىٓ ً٘ .. إٌمً؟ ِٚغبفبد ٚلذ رم١ًٍ و١ف١خ فٟ اٌزفى١ش رغزط١غ
 

ّخطؾ ئٌٝ ئٔظش  ، رمٛي أظٕه .. ؟األٚي اٌّخطؾ ِٓ ؽبال   أفؼً ٘ٛ ً٘ ، أدٔبٖ اٌزٞ ٌا
ّٕزغبد؟ ثبلٟ ػٓ ِبرا ٌٚىٓ ، ؽبال   أؽغٓ أٔٗ ّٕزظ ٘زا ئْ .. ٌا  ٌٗ ٠ىْٛ لذ ، ٌا

ّظٕغ ، غ١شٖ ػٓ رّبِب   رخزٍف اٌؼ١ٍّبد ِٓ عٍغٍخ  اٌؼذ٠ذ ثزظ١ٕغ ٠مَٛ لذ ، اٌٛاؽذ ٌٚا
ّٕزغبد ِٓ  ثزىٌٕٛٛع١ب ٠ؼشف ِب ِٕشأ ٘ٛ ٘زا ... رظ١ٕؼٙب خطٛاد فٟ اٌّخزٍفخ ٌا

ّٕزغبد رظ١ٕف ػٓ ػجبسح ٟٚ٘ ، Group Technology اٌّغّٛػخ  ، ٌّغّٛػبد ٌا
 رمغ١ُ ٠زُ ، ػ١ٍٗ ٚثٕبء   ... اٌزظ١ٕغ خطٛاد فٟ ِغّٛػخ وً ِٕزغبد رزشبثٗ ثؾ١ش
 ٚثبٌزبٌٟ ... اٌّغّٛػبد ٘زٖ ئؽذٜ ثزظ١ٕغ ٠مَٛ ِٕٙب وً ، رظ١ٕؼ١خ خل٠ب ئٌٝ اٌّظٕغ

 األخشٜ ٚاٌخ١ٍخ ، د٘بْ ِٚبو١ٕخ ٌؾبَ ِٚبو١ٕخ رمط١غ ِبو١ٕخ ثٙب ٠ىْٛ اٌخل٠ب ئؽذٜ فاْ
 ئْ اٌزظ١ٕغ خل٠ب ٕٔبلش ٚعٛف ... د٘بْ ِٚبو١ٕخ ٌؾبَ ِٚبو١ٕخ خشاؽخ ِبو١ٕخ ثٙب ٠ٛعذ
   ... آخش ِٛػغ فٟ هللا شبء

  

   ... تعقيب
 

 رم١ًٍ و١ف١خ فٟ ٌٍزفى١ش دػبٔب ، اٌؼًّ ِغبساد ِخطؾ أْ ، ٕ٘ب ٠ّٕٙب ِب
 ، اٌّغبفبد رم١ًٍ ِغشد ػٍٝ ٠زٛلف ال ٚاألِش ... ٚرجغ١طٙب إٌمً ػ١ٍّبد

 لذ فّضل   ... أطل   إٌمً ػ١ٍّبد ثؼغ ػٓ ثٙب ٔغزغٕٝ ٌطش٠مخ ٔظً فمذ
  ِشاد ػذح إٌمطخ ٌٕفظ ٔؼٛد ال ثؾ١ش ، اٌخطٛاد رشر١ت ثٙب ٔؼ١ذ ؽش٠مخ ٔغذ
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ً أٚ ِخطؾ اٌّىشٚٔخ اإلعجبعزٟ( .. 2)ِضبي   ...  ِخطؾ ِغبساد اٌؼّ
Workflow or Spaghetti Diagram 

 
  : ٌضبٟٔا اٌّضبي

 

ّضبي ٘زا خذِبد ِغبي فٟ ، اٌؼًّ ِغبساد ِخطؾ ئعزخذاَ ٠ٛػؼ ٌا   ٌا
ّخطؾ ٘زا ٠ٛػؼ ...  ٔبدٞ فٟ ػؼ٠ٛخ ثطبلخ ِضً ثطبلخ ئعزخشاط ػ١ٍّخ ٌا

   ... رٌه شبثٗ ِب أٚ ِىزجخ فٟ ئشزشان ثطبلخ أٚ ع١بسح سخظخ أٚ ئعزّبػٟ
 

زمبي ِٓ ٠ّٕغ ٌُ ٘زا ٌٚىٓ ، ِشرجخ اٌؼًّ أِبوٓ رجذٚ  ٕ٘ب ِٓ اٌؼ١ًّ ٔئ
خطٛؽ ِٓ ٚاػؼ ٘ٛ وّب اٌؼٛدح ُص ٌٕٙبن ّزمبؽؼخ ٌا  أْ ٠ّىٓ ً٘ ... ٌا
 فٟ األلغَب ثؼغ ٔمً ٠ّىٓ ً٘ .. اٌؼ١ٍّخ؟ ٌزؾغ١ٓ ٚع١ٍخ فٟ رفىش
بوٓ  ً٘ ... اٌجطبلخ رغ١ٍُ لغُ ثغٛاس اٌزغ١ٍف لغُ ٔمً ِضً ، أفؼً ِأ
 ً٘ .. فؾظٗ؟ ِغ اٌطٍت رمذ٠ُ دِظ ِضً ، اٌؼ١ٍّبد ثؼغ دِظ ٠ّىٓ
 اٌخطٛاد ثؼغ دِظ ٠ّىٓ ً٘ .. ٚاؽذح؟ ِشح اٌطٍت فؾض ٠ّىٓ

ّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛع١ب ثبعزخذاَ ٍّفبد ِٓ اٌزأوذ ػ١ٍّخ ئعزجذاي ِضً ، ٌا  ٌا
١ٔٚب   اٌٍّفبد رٛف١ش ؽش٠ك ػٓ  ٠ّىٓ ً٘ .. اٌطٍت؟ فؾض ٌّٛظف ئٌىزش

 ً٘ .. ٚوزبثزٗ؟ اٌطٍت ششاء ِضً ، ِغجمب   اٌخطٛاد ٘زٖ ِٓ ثأٞ اٌم١بَ
م١بَ ٠ّىٓ خطٛاد ٘زٖ ِٓ ثأٞ ٌا  ٌٍؼ١ًّ اٌجطبلخ ئسعبي ِضً ، الؽمب   ٌا
   ... ؟اٌجش٠ذ ؽش٠ك ػٓ

 

   ... تعقيب
 

 ، ٚلزٙب ٚرم١ًٍ اٌؼ١ٍّخ ٌزط٠ٛش ؽٍٛي فٟ ٔفىش أْ ٘ٛ اٌُّٙ ٌٚىٓ ، اٌؼ١ٍّخ ؽج١ؼخ ؽغت رخزٍف ، اٌؾٍٛي ٘زٖ

 أٚ ، اٌّإعغخ داخً اٌذاخ١ٍخ اٌخذِبد ٌذساعخ ٠غزخذَ لذ ، اٌّخطؾ ٘زا ... ٌٍؼ١ًّ أفؼً خذِخ رمذ٠ُ ٚثبٌزبٌٟ
  .ٌٍؼلط ٌطٍت اٌّٛظف رمذ٠ُ أٚ ششاء ؽٍت ئػزّبد ػ١ٍّخ ِضً ، اإلداس٠خ اٌؼ١ٍّبد
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ً أٚ ِخطؾ اٌّىشٚٔخ اإلعجبعزٟ( .. 3)ِضبي   ...  ِخطؾ ِغبساد اٌؼّ
Workflow or Spaghetti Diagram 

 

 

 
  : ٌضبٌشا اٌّضبي

 

 فش٠ك أٚ اٌظ١بٔخ فٕٟ ئٔزمبي خطٛاد ٠ٛػؼ ، اٌّضبي ٘زا
 ِٛالغ ئؽذٜ فٟ ِبو١ٕخ إلطلػ اٌظ١بٔخ ِشوض ِٓ اٌظ١بٔخ

 فٟ سعّٗ رُ اٌزٞ ٌٍّخطؾ ِشبثٗ ٚ٘ٛ ... اٌؼًّ

 .اٌؼ١ٍّبد رذفك ِخطؾ ؽش٠ك ػٓ عبثك ِٛػغ
 

 ثؾ١ش ِؼمذ اٌّخطؾ فاْ ، ٌزؼ١ٍك ٠ؾزبط ال ، اٌّخطؾ ئْ
 ِبو١ٕخ ٚرظ١ٕغ ثزظ١ُّ لبَ لذ اٌشعً ٘زا أْ ٔزظٛس

 ... فمؾ ػطً ثاطلػ ٠مَٛ اٌٛالغ فٟ ٌٚىٕٗ ، عذ٠ذح

 

   ... تعقيب
 

ظ١بٔخ فٕٟ أْ اٌٛاػؼ ِٓ .. ؟ِمجٛي أِش ٘زا ً٘  ِٚغئٛي ٚاٌّخضْ اٌؼطً ِٚٛلغ اٌظ١بٔخ ِشوض ث١ٓ ِزٕمل   ؽ٠ٛل   ٚلزب   ٠مؼٟ ٌا
 آخش شخض ل١بَ ٠ّىٓ ً٘ ، ِشاد؟ ػذح اٌظ١بٔخ ٌّشوض ٌٍز٘بة اٌشعً ٘زا ٠ؼطش ال ثؾ١ش ، األدٚاد؟ رٛف١ش ٠ّىٓ أال ... اٌزشغ١ً

ّخضْ؟ ِٓ اٌغ١بس لطغ ثزٛف١ش ظ١بٔخ ِغئٛي ٠زظً ٌىٟ ، ئرظبي ٚع١ٍخ أٞ ئعزخذَا ٠ّىٓ ً٘ ، ٌا  اٌؾبعخ دْٚ اٌزشغ١ً ثّغئٛي ٌا
١ٗ ٌإلٔزمبي  رمَٛ لذ أٔه الؽع ... اٌؼ١ٍّخ رجغ١ؾ ٚٔغزط١غ ، األعئٍخ ٘زٖ ِضً فٟ ٔفىش أْ ، اٌّخطؾ ٘زا فبئذح ٟ٘ ٘زٖ ... ؟ٌئ
ٗ ئٌٝ أش١ش أْ أؽت ، أخشٜ ِشح ... ِش٠غ ػٍٝ اٌطج١ت وشف ٌؼ١ٍّخ ِشبثٗ ِخطؾ ثشعُ  ِضً سعُ ِٓ ٠ّٕغ ِب ٕ٘بن ١ٌظ ، ٔأ
ّخطؾ ٘زا  ... ثبٌمٍُ ػ١ٍٙب اٌؼًّ خطٛاد ٚلِّغ صُ ، سعُ ثّم١بط ثٕفغه ئسعّٙب أٚ اٌؼًّ ٌّٛلغ خش٠طخ ػٓ ئثؾش ... ا١ٌذ ثخؾ ٌا

   ... ثٕفغه عشِّة ... اٌؼ١ٍّخ فٟ إٌظش إلػبدح فشطخ ٘زٖ ئعؼً
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ً ٚا٢ٌخ   Worker and Machine Diagram... ِخطؾ اٌؼبِ

ّخطؾ ٘زا ١ّخ ٌٗ اٌّخطؾ ٘زا ... ٚاؽذ ِخطؾ فٟ ٠ٚشعّّٙب ، ا٢ٌخ ثٗ رمَٛ ِٚب ، ا٢ٌخ ِشغً ثٗ ٠مَٛ ِب ٠شطذ ، ٌا  ػٕذ ٘أ
ّضبي ففٟ ... اٌفؼبي غ١ش ٚاٌٛلذ اٌفؼبي اٌٛلذ رؾذ٠ذ ػٍٝ ٠غبػذٔب فٙٛ ... آٌخ ِٓ أوضش ثزشغ١ً ٚاؽذ ِشغً ل١َب فٟ اٌشغجخ   ٌا

   ... أخشٜ أػّبي فٟ اإلٔزظبس ٚلذ ِٓ اإلعزفبدح ٠ّىٕٕب ... اٌٛلذ ِؼظُ ٠ٕزظش اٌؼبًِ أْ رلؽع ، ّؼشٚعاٌ
 

 : ئداس٠خ أ٘ذاف ٌٗ رٌه ٌٚىٓ ، ٌٗ ئعزغلي ٘ٛ ، ِبو١ٕخ ِٓ أوضش ثزشغ١ً اٌؼبًِ ل١بَ أْ ، اٌز٘ٓ ئٌٝ ٠زجبدس ٚلذ
ًٍّ ٠شؼش اٌؼبًِ أْ ئر ، ِشىٍخ ٠ّضً اإلٔزظبس ٚلذ : أوالا   فٙزا ، آخش ػًّ فٟ لذساٗر ِٓ ٔغزف١ذ أْ األفؼً فّٓ ٌٚزٌه ، ثٌب

ّشغً ل١بَ : ً  ثانيا ... ػٍّٗ ػٓ ٚساػ١ب   ِزؾفضا   ٔفغٗ ٘ٛ ٠غؼٍٗ  إلوزغبة فشطخ ٠ؼط١ٗ ، ِخزٍفخ أخشٜ ِبو١ٕخ ثزشغ١ً ٌا
زؾف١ض أٔٛاع ِٓ ٔٛع ٚ٘زا ، ِزٕٛػخ اٌؼًّ خجشاد ٠ٚغؼً ، عذ٠ذح ِٙبساد  ٔظَب عّبد ِٓ ، اٌزظ١ٕغ خل٠ب رؼزجش : ً  ثالثا ... ٌا
 ٚوً ... اٌؼّبي ِٓ طغ١ش ػذد أٚ ٚاؽذ ػبًِ ثزشغ١ٍٙب ٠مَٛ ، ِبو١ٕبد ػذح ِٓ ِٕٙب وً ٠زىْٛ اٌخل٠ب ٚ٘زٖ ، اإلٔزبعٟ ر٠ٛٛرب
ائذ ِٓ ... طغ١ش ثّظٕغ أشجٗ فٟٙ ، إٌّزظ ِٓ ِزىبًِ عضء ثأزبط رمَٛ خ١ٍخ خل٠ب ٘زٖ ٛف  ؽش٠ك ػٓ ، اٌزظ١ٕغ ٚلذ رم١ًٍ ٌا
ّغئ١ٌٛخ خ١ٍخ وً فٟ اٌؼب١ٍِٓ أٚ اٌؼبًِ ئؽغبط ئٌٝ ثبإلػبفخ ، ٚاإلٔزظبس إٌمً ٚلذ رم١ًٍ  ... اٌخ١ٍخ ِٕزغبد ػٓ اٌىبٍِخ ثٌب
   ... اٌخل٠ب ٘زٖ ِضً فٟ اٌؼًّ رشر١ت ػٍٝ ٠غبػذٔب اٌّخطؾ فٙزا

 

 ... ثزشغ١ٍٙب ٠مِْٛٛ ػّبي ػذح ِغ ٚاؽذح ٌّبو١ٕخ أٚ ، ثزشغ١ٍٙب ٠مَٛ ِبو١ٕبد ػذح ِغ ٚاؽذ ٌؼبًِ ، اٌّخطؾ ٔفظ سعُ ٠ّىٓ
ّخطؾ ئعزخذَا ٠ّٚىٓ  ٘زٖ وً ٚفٟ ... رمش٠ش ٚوزبثخ ِبو١ٕبد رشغ١ً ِضً ، ٚاؽذ آْ فٟ اٌؼبًِ ثٙب ٠مَٛ َِٙب ػذح ٌشعُ ، ٌا
   ... اٌّخطؾ فٟ خبص ثؼّٛد رّض١ٍٗ ٠زُ ، ػًّ أٚ ػبًِ أٚ ِبو١ٕخ وً فاْ ، اٌؾبالد
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 ٓ  Two Hand Process Chart... ِخطؾ ا١ٌذ٠

 
١ذ٠ٚخ األػّبي رؾ١ًٍ فٟ ِف١ذ اٌّخطؾ ٘زا ّزىشسح ٌا ١ّٕٝ ا١ٌذ ِٓ ول   ثٗ رمَٛ ِب ٠شعُ فٙٛ ، ٌا  ػ١ٍّخ أصٕبء ا١ٌغشٜ ٚا١ٌذ ٌا
ّخطؾ ٘زا ... اٌؾبعٛة ػٍٝ اٌىزبثخ أٚ ِٕزظ رغ١ّغ ِضً ، ٠ذ٠ٚخ  أفؼً ئعزخذَا ؽش٠ك ػٓ اٌؼ١ٍّخ ٌزغش٠غ فشطب   ، ٌٕب ٠ٛػؼ ٌا
   ... ا١ٌغشٜ ا١ٌذ ٚخبطخ ، ١ٌٍذ٠ٓ

 

ؾبعٛة؟ ِفبر١ؼ ٌٛؽخ ػٍٝ ٚاؽذ ثاطجغ ٠ىزت شخظب   الؽظذ ً٘  ِخططب   ئْ .. ثٗ؟ ٠ىزت اٌزٞ اٌشذ٠ذ اٌجؾء الؽظذ ً٘ .. ٌا
١ّخ ٚرظٙش ... ٚاؽذح ٠ذ ِٓ ٚاؽذ ئطجغ ثً ، ٚاؽذح ٠ذ عٜٛ ٠غزخذَ ال أٔٗ ، ِؼشفخ ػٍٝ ٠غبػذٖ ٘زا ِضً  فٟ اٌّخطؾ ٘زا ٘أ

ٗ ؽ١ش ، اٌّزىشسح األػّبي خ ػٍٝ ٚوزٌه ، اإلٔزبع١خ ص٠بدح ٠ؼٕٟ ِب ٚ٘ٛ ، اٌؼًّ ٚلذ رم١ًٍ ػٍٝ ٠غبػذٔب لذ ٔأ  اٌزٞ اٌؼًّ ِٛأص
 ٠ذ وً ثٗ رمَٛ
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  : األٚي اٌّضبي
 

   ... اٌؼ١ٍّخ ؽٛاي ثبٌغلف رّغه ظٍذ ا١ٌغشٜ ا١ٌذ اْ رلؽع ، اٌّضبي ٘زا فٟ

 
 ا١ٌغشٜ ا١ٌذ ئعزخذاَ ِٓ ع١ّىٕٕب ٘زا ئْ .. ٌٍغلف؟ ِبعىب   ئعزخذِٕب ٌٛ ِبرا .. اٌؼ١ٍّخ؟ رؾغ١ٓ ٠ّىٓ ً٘

  ثؾٛاٌٟ اإلٔزبع١خ ٌضادد ، صٛاْ ثضلس اٌزغ١ّغ ٚلذ لظشٔب ٌٛ ... اٌزغ١ّغ ٚلذ رمظ١ش ٚثبٌزبٌٟ ، اٌزغ١ّغ فٟ
25%.    

 

ٓ ِخطؾ ( : 1)ِضبي   Two Hand Process Chart... ا١ٌذ٠
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  : اٌضبٟٔ اٌّضبي
 

زغ١ّغ رمَٛ اٌزٟ ٟ٘ ، ا١ٌّٕٝ ا١ٌذ أْ ، اٌّضبي ٘زا فٟ ٔلؽع غضء ثاِغبن رمَٛ ا١ٌغشٜ ا١ٌذ ث١ّٕب ، ثٌب  رظ١ٕغ ٠ّىٕٕب ... ٌا
 .اٌزغ١ّغ فٟ ا١ٌذ٠ٓ وٍزب ِٓ اإلعزفبدح ٠ّىٓ ثؾ١ش ، ٌٍغضء ِبعه

 

جؾش ػ١ٍّخ فّضل   ... ا١ٌذاْ وٍزب ثٙب رمَٛ اٌزٟ اٌفؼبٌخ غ١ش األػّبي ر١١ّض ػٍٝ ، وزٌه ٠غبػذٔب اٌّخطؾ ٘زا  اٌّغّبس ػٓ ٌا
ّغب١ِش ٚػغ ٠ّىٕٕب ألٔٗ ، فؼبٌخ غ١ش ػ١ٍّخ ٟ٘ إٌّبعت بوٓ فٟ اٌزغ١ّغ ثؼ١ٍّخ اٌخبطخ ٌا بَ صب٠زخ ِأ  ٠ؾزبط فل ، اٌؼبًِ ِأ
زٛلف ... ٚاإلخز١بس ٌٍجؾش  ث١ٓ ٠زٛلف ٌٓ اٌؼبًِ فاْ ِؾذدح ٌخطٛاد ؽجمب   رّذ ٌٛ اٌؼ١ٍّخ ألْ ، وزٌه ػبئغ ٚلذ ٘ٛ ، ٌٍزفى١ش ٌا
 ٠ّىٓ ال ثؾ١ش األعضاء ثزظ١ُّ رغش٠ؼٙب ٠ّىٓ ، آخش ٌغضء ثبٌٕغجخ عضء ٚػغ رؼج١ؾ ػ١ٍّخ ... ٠فؼٍٗ ف١ّب ١ٌفىش ٚأخشٜ خطٛح
   .اٌظؾ١ؼ اٌٛػغ فٟ ئال ٚػؼٙب

 

فؼبٌخ اٌؼ١ٍّبد صِٓ ٌزم١ًٍ ٠ذػٛٔب اٌّخطؾ ٘زا فاْ ، رٌه ػٍٝ ٚػلٚح  ثؾ١ش األعضاء ٠زظ١ُّ اٌزغ١ّغ ٚلذ رم١ًٍ ف١ّىٕٕب ... ٌا
١ذ٠ٓ ؽشوخ ٚلذ رم١ًٍ ٠ّٚىٕٕب ... اٌظؾ١ؼ اٌزغ١ّغ ئرغبٖ رج١ٓ ػلِبد ٚثٛعٛد رغ١ّؼٙب ٠غًٙ   ِٕبعت ثزشر١ت األعضاء ثٛػغ ، ٌا

 ثٕغجخ اإلٔزبع١خ ص٠بدح ػٍٝ رغبػذٔب لذ األِٛس ٚ٘زٖ ، لجً ِٓ ثٙب ٔٙزُ ٔىٓ ٌُ ، دل١مخ أِٛس فٟ ٕٔظش ٠غؼٍٕب ا١ٌذ٠ٓ فّخطؾ ...
   .وض١شا   اٌؼبًِ ِغٙٛد رم١ًٍ ػٍٝ رغبػذٔب ٚلذ ، وج١شح

ٓ ِخطؾ ( : 2)ِضبي   Two Hand Process Chart... ا١ٌذ٠
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