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 ::رؤية القسمرؤية القسم
 .نحو قسم متميز في تعليم الھندسة الصناعية والبحث التطبيقي

 

 

  ::رسالة القسمرسالة القسم
ن خاللي ز م ق التمي سم لتحقي سية  سعى الق وادر التدري ةجذب الك رة األواإلداري ن ذوي الخب صناعية  م ة وال كاديمي

تدريب الطالب على احدث التقنيات في  ،ة لمواكبة وتغطية احتياجات السوقتطوير الخطط الدراسي ،والبحث العلمي
صناعة والخدمات المختبرات وتزويدھم بمھارات لمواجھة تحديات العمل في  سية  ،قطاعي ال ة التدري اء العملي إغن

صنا ععية والخفي القسم بمشاريع دراسية عملية وتدريب ھندسي في القطاعات ال ة ذات المستوى الرفي ة  ،دمي تغطي
سم من  ،عات الصناعية، الحكومية والخدماتالحاجات التقنية والبحثية في القطا وادر الق خلق جو إيجابي للطالب وك

  .مدرسين وموظفين
 

 :أھـداف القسم
 

ة  مھندسين صناعيين فاعلين في مجاالت الصناعة والمجتمع مع فھم كامتخريج وإعداد - ١ ل لمسؤولياتھم األخالقي

  .والمھنية

ز  -٢ شاكل مع التركي التركيز على دمج الفھم العلمي بمكونات التطبيق العملي في مجاالت تصميم النظام وحل الم

 .على تحقيق المنتج، السالمة والعوامل اإلنسانية، إدارة العمليات، الصيانة، وأنظمة الجودة الشاملة

ين -٣ ين مالئم ريج مھندس ام تخ ق األي ن طري صناعة ع ع ال ة م ات قوي ة عالق الل إقام ن خ سوق م ات ال  إلحتياج

 . مع الخريجينالتواصل الدائمالصناعية، المشاريع، اإلستشارات، 

ستمر،  تزويد وتسليح-٤ يم الم ر الخالق، التعل ة، التفكي درة البحثي ى المق ة إضافة إل ارات اإلتصال الفعال ة بمھ  الطلب

 .اعيالريادة، والعمل الجم

ستمر  -٥ تحقيق التميز في البحث التطبيقي من خالل برامج دراسات عليا موجھة نحو البحث التطبيقي، التطوير الم

 .ألعضاء ھيئة التدريس، والمشاركة الوطنية والدولية

يةفالحفاظ على منشآت متميزة وجاذبة وبنية تحتية جاھزة للتعليم الفعال والمتبادل ألحدث الم -٦ يم اھيم الھندس ، التعل

  .اإللكتروني، وآخر التطورات في مجال التعليم
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  :مخرجات القسم التعليمية
 

  .تطبيق المعرفة في الرياضيات والعلوم ومبادئ الھندسة في حل المشاكل الصناعية - ١

 .تصميم وتطوير وتطبيق التجارب الھندسية وتحليل البيانات المخرجة - ٢

تصميم وتطوير أنظمة اإلنتاج واإلدارة التي . تصميم وإستيعاب المنتجات والخدمات التي تفي بحاجة السوق - ٣

 .إستخدام برامج الحاسوب الحديثة في الھندسة والمحاكاة. تؤكد الجودة وتديم الفعالية

مھارات إدارة تشكيل فرق عمل للمشاريع الصفية ومشاريع التخرج والمشاركة الفعالة في الفريق وتطبيق  - ٤

 .الوقت

نمذجة المشاكل الھندسية بإستخدام نماذج رياضية محوسبة والخروج بحلول وتصميم للمتحكمات لديمومة  - ٥

 .تشخيص المشاكل الصناعية وطرح الحلول إلستمرار التطوير. الفاعلية

 .إدارة وتطبيق إخالقيات العمل وإحتراف السلوك - ٦

ممارسة التواصل مع الصناعة .  المحترفة بإستخدام أحدث التقنياتكتابة التقارير التقنية وإلقاء األطاريح - ٧

 .ومھارات التفاعل اإليجابي في الفريق

 .إدراك أثر الحلول الھندسية في الصناعة والمجتمع والبيئة - ٨

 .إظھار القدرة على البحث عن المعلومة والمواكبة وتحصيل ترتيب وتعليم إضافي - ٩

لمجاالت المرتبطة بالھندسة الصناعية والھندسة بشكل عام بمساعدة أحدث مواكبة أحدث التقنيات والتقدم في ا -١٠

 .مصادر المعرفة

 .تطبيق التقنيات المدروسة واألدوات والمھارات لحل المشاغل الھندسية -١١

 .تطوير وتطبيق أنظمة السالمة ومعايير العمل البشرية في بيئة العمل -١٢
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 قسم الھندسة الصناعيةحصول على درجة البكالوريوس في للالخطة الدراسية 
  

وم  ة العل ي جامع ساقات ف ز للم رقيم والترمي ة الت ديم وصف لعملي م تق ن المھ درجات م ساقات وال ديم الم ل تق قب

 .والتكنولوجيا األردنية
 

 )الترقيم(ترميز المساقات 

 : أرقام كما في الجدول التاليخمسةستخدم عملية ترميز من ييز المساقات تُ لتم

 القسم الحقل مستوى السنة الترقيم
0 0 0 0 0 
Z  Y X B A 

 

 :رموز األقسام األكاديمية في كلية الھندسة

 الرمز القسم  الرمز القسم

 مع الھندسة المعمارية  صن الھندسة الصناعية

 مد الھندسة المدنية  كم الھندسة الكيميائية

 مك الھندسة الميكانيكية  ھط الھندسة الطبية الحيوية

 كه الھندسة الكھربائية  نو الھندسة النووية
 

  :إعتماداً على ما سبق، مساقات الھندسة الصناعية سيكون لھا أرقام على الشكل التالي

    xyzصن 

مع كل اإلحتياجات الالزمة لنيل درجة البكالوريوس في الھندسة ) ومتطلباتھا السابقة أو المرافقة(المساقات 

  .الصناعية ملخصة في الصفحات الالحقة
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 ): ساعة معتمدة١٥٩(متطلبات درجة البكالوريوس في الھندسة الصناعية 
 

الھندسة الصناعية في كلية الھندسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية درجة البكالوريوس بعد إنھاء   قسممنحي
  ).٢(و رقم ) ١(، موزعة كما ھو مبين في الجداول رقم ساعة معتمدة) ١٥٩(
  

 
 توزيع الساعات المعتمدة): ١(جدول 

 
 الساعات المعتمدة

 إجباري إختياري المجموع
  التصنيف

 متطلبات الجامعة ١٦ ٩ ٢٥
 متطلبات الكلية ٣٢ - ٣٢
 إجباري ٩٣ - ٩٣
 متطلبات القسم إختياري - ٩ ٩

 المجموع ١٤١ ١٨ ١٥٩
 

 
 
 

  تصنيف المساقات ): ٢(جدول
 

 التصنيف الساعات المعتمدة النسبة
 محاضرات ٢٤ ١٥.٧٢
 مختبرات ١ ٠.٦

 إنسانيات

 محاضرات ٣٣ ٢٠.٧
 مختبرات ٢ ١.٢

 علوم أساسية

 محاضرات ١٨ ١١.٣٢
 مختبرات ٤ ٢.٥٢

 ھندسة عام

 محاضرات ٧٣ ٤٥.٩١
 مختبرات ٧ ٤.٤٠

 ھندسة صناعية

 محاضرات ١٤٥ ٩١.١٩
 المجموع مختبرات ١٤ ٨.٨١

 
 

 :متطلبات الدرجة
 

التعليمات والشروط لنيل درجة البكالوريوس في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أقرت من قبل مجلس العمداء 

 .١٩٨٧في الجامعة حسب نظام نيل الدرجات العلمية والشھادات في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية لعام 
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 ): ساعة معتمدة٢٥(متطلبات الجامعة 
 

 ) إختياري٩ إجباري و ١٦( ساعة معتمدة ٢٥مجموع الـ 
 

 ) ساعة معتمدة١٦: (إجباري
 

 متطلبات الجامعة اإلجبارية): ٣(جدول 
  المتطلب السابق

رمز ورقم  اسم المساق الساعات المعتمدة  محاضرات عملي المرافق/
  المساق

 ١٠١ع  لغة عربية ٣  ٣ ٠ 
 ١٠٣ع  دراسات تطبيقية في اللغة العربية ١  ٠ ٣ 

النجاح في ل ز 
 (1) ١١١ل ز   )١(لغة إنجليزية  ٣  ٣ ٠ ٩٩

 ١١٢ل ز  IIلغوية  مھارات ٣  ٣ ٠ ١١١ل ز 
  (2)١٠٠ ن م  الحاسوبمھارات ٣  ٣ ٠ 

  (3)١٠٠ع ع  علوم عسكرية ٣  ٣ ٠ 
 المجموع ١٦    

 
  

ى %) ٨٠(الطالب الذي حصل على عالمة  يعفى منھا ) ١( ذي حصل عل فأكثر في امتحان مستوى اللغة االنجليزية، وتطلب من ال
 .٠٩٩ل ز في امتحان مستوى اللغة االنجليزية أو أتم بنجاح مساق )  - 79%%٥٠(عالمة 

 .فأكثر في امتحان مستوى الحاسوب%) ٥٠(الطالب الذي حصل على عالمة  يعفى منھا ) ٢(
ة يطلب من  ) ٣( ى أساس النجاح والرسوب ويعفى من دراسته خريجو الكلي ذا المساق عل ائج ھ الطلبة األردنيين فقط وتعطى نت

ة ومدرسة المرشحي ا ويجب علالعسكرية الملكي ة لھ د المعادل ة أن ن والمعاھ ة العربي اطقين باللغ ين الن ر األردني ة غي ى الطلب
  . التراكمي الطالبلذه الحالة تدخل عالمة المساق في حساب معديأخذوا مساقا بديال من المساقات االختيارية وفي ھ

  
  

 )٤( الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في الجامعة يدرسون مساقين في اللغة العربية كما ھو مبين في جدول :مالحظة
 
 

 مساقات لغير الناطقين باللغة العربية): ٤(جدول  
 

 رمز ورقم المساق اسم المساق الساعات المعتمدة

  )١(مبادىء اللغة العربية لألجانب   ٣
 ) لغة عربية ١٠١بدل مساق ع (

  أ١٠١ع  

  أ١٠٣ع  مختبر اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية ١
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 ) ساعة معتمدة٩: (إختياري
  .)٥(ھو مبين في الجدول  ساعات معتمدة كما ٩ثالث مساقات بما مجموعه عبارة عن  الجامعة اإلختيارية متطلبات

  
  متطلبات الجامعة اإلختيارية ): ٥(جدول 

  
  

المتطلب  الساعات المعتمدة
المتزامن

المتطلب 
رمز ورقم  اسم المساق محاضرات عملي المجموع السابق

 المساق
١٠٣ع ب  )لغير طلبة علوم البيئة(حماية البيئة   ٣ ٠ ٣ ---- ----  

لغير طلبة (السالمة العامة واإلسعافات األولية   ٣  ٠  ٣ ---- ----
  ) و القبالةالطب والصيدلة والتمريض

٢٠٠ص ع   

لغير طلبة الطب (صحة وتغذية المجتمع   ٣  ٠  ٣  ----  ----
  ) و القبالةوالصيدلة والتمريض

١٠٤ص ع   

 إستعماالت ومحاذير: األدوية والنباتات الطبية ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ) لغير طلبة الطب والصيدلة(

١٠٤  ص  

 و لغير طلبة الطب والتمريض(  الصحةتعزيز  ٣  ٠  ٣ ---- ----
  )القبالة

١٠٠تض   

 األسنان لغير طلبة الطب( صحة الفم واألسنان ٣ ٠ ٣ ---- ----
 )وعلوم طب األسنان المساندة

١٠٠س م   

٢٠٠ نب )لغير طلبة الزراعة(حدائق منزلية  ٣ ٠ ٣ ---- ----  
٢٠١ نب )لغير طلبة الزراعة(تربية النحل  ٣ ٠ ٣ ---- ----  

 البيطري  الطبغير طلبةل(صحة الحيوان  ٣  ٠ ٣ ---- ----
 )والزراعة

٢١١طب   

١٧٧تغ   حفظ األغذية باللغة اإلنجليزية ٣ ٠ ٣ ---- ----  

لغير طلبة الطب (العناية بالحيوانات المنزلية  ٣ ٠ ٣ ---- ----
 )البيطري

٢١٢طب   

 ١١٢ ع أ  الحديث الشريف ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١١٣ع أ  العقيدة ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١١٤ع أ  الفقه ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١١٥ع أ  اإلسالم والقضايا المعاصرة ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١١٦ع أ  النظام اإلقتصادي في اإلسالم ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١٢١ع أ  مبادىء في علم اإلجتماع ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١٢٦ع أ  مبادىء في علم النفس ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١٢٧ع أ  تكنولوجيا التعليم ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١٢٨ ع أ التربية الوطنية  ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١٣١ع أ  الحضارة اإلسالمية ٣ ٠ ٣ ---- ----
١٣٢ أ ع تاريخ مدينة القدس  ٣ ٠ ٣ ---- ----  
 ١٣٣ع أ  الحضارة والثقافات المعاصرة ٣ ٠ ٣ ---- ----

 نظم المعلومات غير طلبةل (مبادىء في اإلقتصاد ٣ ٠ ٣ ---- ----
 )الحاسوبية

 ١٤١ع أ 

١٤٢ع أ  المكتبات والمعلومات والبحث ٣ ٠ ٣ ---- ----  

غير طلبة نظم ل(مبادىء في العلوم اإلدارية  ٣ ٠ ٣ ---- ----
 )المعلومات الحاسوبية

 ١٥١ع أ 

  ١٦١ع أ  مشكالت معاصره ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١٦٦ع أ  اإلنسان والعلم  ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ١٨٢ع أ  دراسات المرأة ٣ ٠ ٣ ---- ----
  ٢٥٠ع أ   تاريخ الموسيقى باللغة اإلنجليزية ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢١١ع أ  مبادئ في علم اإلجتماع باللغة اإلنجليزية ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢١٢ع أ  المجتمع العربي ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢١٣ع أ  الفرد والمجتمع ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢١٦ع أ  قضايا عالمية  معاصره ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢٢١ع أ  مبادئ في علم النفس باللغة اإلنجليزية ٣ ٠ ٣ ---- ----
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 ٢٢٢ع أ  اإلبداع وحل المشكالت ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢٢٤ع أ  القيادة ومھارات اإلتصال ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢٣١ع أ  تاريخ العلوم عند العرب ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢٤١ع أ  اإلقتصاد في العالم الثالث ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٢٤٢ع أ  المعلومات والبحث ٣ ٠ ٣ ---- ----
 ٤٢٩ع أ  علم السلوك والتعامل مع األطفال ٣ ٠ ٣ ---- ----

لغير طلبة العالج  (الصحة وأنماط الحياة ٣ ٠ ٣ ---- ----
 )الطبيعي

١٠٠ع ط   

ھندسة اللغير طلبة ( ھندسة السيارات  فيمبادىء ٣ ٠ ٣ ---- ----
 )يةميكانيكال

٢١١ك  م  

  ٢٠٠مط  )لغير طلبة الزراعة (الموارد الطبيعية واإلنسان ٣ ٠ ٣ ---- ----
 

  

 ) ساعة معتمدة٣٢: (متطلبات كلية
 

  اإلجبارية الھندسةمتطلبات كلية): ٦(جدول 
 

  المتطلب السابق
 المرافق/

رمز ورقم  اسم المساق الساعات المعتمدة  محاضرات عملي
  المساق

 ١٠١ر  )١(تفاضل وتكامل  ٣  ٣ ٠ -
 ١٠٢ر  )٢(تفاضل وتكامل  ٣  ٣ ٠ ١٠١ر 
 ٢٠١ر  تحليل وسيط ٣  ٣ ٠ ١٠٢ر 
 ٢٠٣ر  معادالت تفاضلية عادية ٣  ٣ ٠ ١٠٢ر 

 ١٠١ف  )١(فيزياء عامة  ٣  ٣ ٠ -
 ١٠٢ف  )٢(فيزياء عامة  ٣  ٣ ٠ ١٠١ف 

فيزياء عامة عملي لغير طلبة  ١  ٠ ٣ ١٠٢مرافق ف 
 الفيزياء

 ١٠٧ف 

 ١٠١ك  )١(كيمياء عامة  ٣  ٣ ٠ -
 ١٠٢ك  )٢(كيمياء عامة  ٣  ٣ ٠ ١٠١ك 
 ١٠٧ك  مختبر كيمياء عامة ١  ٠ ٣ ١٠٢ك مرافق 
  ١١٥ع ح  ++Cالبرمجة بلغة ال   ٣  ٣  ٠  ١٠٠ ن م
 ٢٠٢كه  مھارات اإلتصال للمھندسين ٢  ٣ ٠  سنة ثانيةمستوى

 ٤٠٠ كم  للمھندسين المھنةأخالقيات ١  ١ ٠  ساعة معتمدة٩٠إنھاء 
 المجموع ٣٢    
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 ) ساعة معتمدة١٠٢: (متطلبات قسم
 

 :أرقام المساقات
  .مستوى السنة، الحقل، الفصل الذي تطرح به باإلضافة إلى ترتيبه بين المساقات األخرىمساقات قسم الھندسة الصناعية ترقم حسب 

 : خانات تعرف بالشكل التالي٣الرمز صن يرمز إلى الھندسة الصناعية، كل رقم مكون من 

 

 : الرقم األوسط يرمز إلى الحقل على النحو التالي-أ
 

 رقم الحقل التخصص

 ١ أساسيات الھندسة
 ٢ والتصميمالرسم 

 ٣ األتمتة والتحكم
 ٤ اإلدارة الھندسية
 ٥ اإلدارة الھندسية
 ٦  ھندسة التصنيع
 ٧ ھندسة التصنيع
 ٩ المساقات التطبيقية

 
 

  : الرقم األيسر يرمز إلى مستوى المساق حسب خطة الطالب الدراسية- ب
 

  مستتوى المساق

 ١ السنة األولى
 ٢ السنة الثانية
 ٣ السنة الثالثة
 ٤ السنة الرابعة
 ٥ السنة الخامسة

 
  

الرقم الفردي يرمز إلى الفصل الدراسي األول والرقم الزوجي إلى ( الرقم األيمن يرمز إلى ترتيب المساق في الحقل الدراسي - ج

 )الفصل الدراسي الثاني

 
 :مثال

 

٤٥٥صن   رقم المساق 

 صن ٧ ٤ ٤
 مستوى السنة

)الرابعة( )اإلدارة الھندسية(حقل   )الفصل األول (الفصل   القسم  
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 ) ساعة معتمدة٩٣: (متطلبات قسم إجبارية
 ) ساعة من أقسام كلية الھندسة األخرى١٣ ساعة من قسم الھندسة الصناعية و ٨٠(  ساعة معتمدة ٩٣متطلبات القسم اإلجبارية 

 ) ساعة معتمدة٨٠( قسم الھندسة الصناعية  مناإلجبارية متطلباتال): ٧(جدول 
  المتطلب السابق

 المرافق/
رمز ورقم  اسم المساق الساعات المعتمدة  محاضرات عملي

  المساق
٢١١صن  ميكانيكا المواد ٣  ٣ ٠ ١٠١ف   
واإلھتزازات الديناميكا ٣  ٣ ٠ ٢٠٣ر    ٢١٢ صن 
١٠٢ك  ٢١٤ صن  الموائع والعلوم الحرارية ٣ ٣ ٠   
٣٢٢صن  مختبر الرسم بمساندة الحاسوب ١ ٠  ٣  ٢٠١مك   
٢١١صن  ٣٢٤صن  تصميم أجزاء األآلت ٣ ٣ ٠   
١٠١مك  الھندسيةالقياسات  ٢ ٢ ٠  ٣٣١صن    

٣٣١مرافق صن  الھندسيةمختبر القياسات  ١ ٠ ٣  ٣٣٣صن    
٢٠١ر  ٣٤١صن  إقتصاد ھندسي ٢ ٢ ٠   
٢٣٥ر  ٣٤٣صن  اإلحصاء الھندسي التطبيقي ٣ ٣ ٠   
٣٠٥كه  )١(بحوث عمليات ٣ ٣ ٠  ٣٤٤ صن   
٢٠٢كه  ٣٤٥صن  قياس وتحليل العمل ٣ ٣ ٠   

٢١١صن  ٣٦١ صن المواد الھندسية ٣ ٣ ٠   
٣٦١صن  )١ (التصنيععمليات  ٣ ٣ ٠  ٣٦٤صن    
٣٦١صن  ٣٦٥صن  مختبر المواد الھندسية ١ ٠ ٣   
،٣٢٤صن   

٢١٢ صن   
أنظمة نقل الحركةتصميم  ٢ ٢ ٠ ٤٢٠صن    

،٣٣١صن   
  ٣٠٣ كه

٤٣١صن  األتمتة والتحكم ٣ ٣ ٠  

٤٣١صن  ٤٣٢صن  مختبراألتمتة والتحكم ١ ٠ ٣   
٣٤٣صن  ٤٤١صن  ضبط الجودة ٣ ٣ ٠   
٣٤١صن  ٤٤٤صن  حساب وتحليل التكاليف ٣ ٣ ٠   
٤٥٥صن  ٤٤٨صن  المحاكاة ٣ ٢ ١   
٣٤٤صن  ٤٥٢صن  تخطيط اإلنتاج وضبط المخزون ٣ ٣ ٠   
٣٤٥صن  ةالعوامل البشريھندسة  ٣ ٣ ٠  ٤٥٣صن    
٤٥٣صن مرافق  ٤٥٤صن   العوامل البشريةمختبر ١ ٠ ٣   

٣٤٤صن  )٢(بحوث عمليات  ٣ ٣ ٠  ٤٥٥صن    
٣٦٤صن  )٢ (التصنيععمليات  ٣ ٣ ٠  ٤٦٦صن    
٤٦٦صن مرافق  التصنيعمختبر عمليات  ١ ٠ ٣  ٤٦٧صن    
 ١١٧ إتمام بعد

معتمدة ساعة  
٤٩٢صن  التدريب الھندسي ٣ - -  

٤٥٢صن  ٥٤٣صن  أنظمة المعلومات التصنيعية ٣ ٣ ٠   
٥٤٨صن  تخطيط المنشآت ٣ ٣  ٠  ٤٥٢صن   
  ٥٧٤صن   وإدارة الصيانةالوثوقية ٣ ٣  ٠  ٤٤١صن 

 ساعة ١١٤ إتمام 
 معتمدة

)١(مشروع تخرج  ١ - - ٥٩١صن    

٥٩١صن  )٢(مشروع تخرج  ٣ - -  ٥٩٢صن    
٤٢٠صن  ٥٩٣صن  مختبر تطوير المنتجات ١ ٠ ٣   
 المجموع ٨٠   
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  ) ساعة معتمدة١٣ (مساقات قسم إجبارية من أقسام أخرى): ٨(جدول 

 
  المتطلب السابق

 المرافق/
رمز ورقم  اسم المساق الساعات المعتمدة  محاضرات عملي

  المساق
١٠١مك  مشاغل ھندسية ٢ ١ ٣ -  
١٠٠ن م  ٢٠١مك   بالرسم الھندسي ٢ ١ ٦   
١٠٢ر  ٢٣٥ر  إحتماالت وإحصاء ٣ ٣ ٠   
،١٠٢ف   
١٠٢ر   

لغير طلبة الھندسة (مبادىء الھندسة الكھربائية  ٣ ٣ ٠
)الكھربائية  

٣٠٣كه   

، ٢٠٣ر   
١١٥ع ح   

٣٠٥كه  الطرق العددية للمھندسين ٣ ٣ ٠  

 المجموع ١٣   
 

 
 
 
 

 ) ساعات معتمدة٩: (إختياري القسم
 

 ) ساعات معتمدة٩(متطلبات قسم إختيارية من قسم الھندسة الصناعية ): ٩(جدول 
 

  المتطلب السابق
 المرافق/

رمز ورقم  اسم المساق الساعات المعتمدة  محاضرات عملي
  المساق

٤٦٦صن  ٥٢١صن  تصميم القوالب واألدوات ٣ ٣ ٠   
،٣٢٢صن   
٣٦٤صن   

٥٧١صن  التصميم والتصنيع بمساندة الحاسوب ٣ ٣ ٠  

٤٣١صن   في الصناعة المتحكمات المنطقية المبرمجة ٣ ٣ ٠  ٥٣١صن    
٤٥٢صن  الكفوءةأنظمةاألنتاج  ٣ ٣ ٠  ٥٥١صن    
٤٥٢صن  التزويدإدارة سلسلة  ٣ ٣ ٠  ٥٥٢صن    
،٤٥٢صن   
٥٤٣صن   

٥٥٣صن  تخطيط مصادر المؤسسات ٣ ٣ ٠  

٤٥٣صن  يةإدارة الموارد البشر ٣ ٣ ٠  ٥٥٤صن    
٥٥٥صن  ھندسة وإدارة السالمة ٣ ٣ ٠  ساعة١٠٠  
٥٥٦صن  إدارة الجودة الشاملة ٣ ٣ ٠  ساعة١٠٠  
٥٥٧صن  مقدمة في إدارة المشاريع ٣ ٣ ٠  ساعة١٠٠  
٤٠٠كم  ٥٥٨صن  الريادية للمھندسين ٣ ٣ ٠   

٥٣٩صن  مواضيع متخصصة في التصميم ٣ ٣ ٠ مواققة القسم  

٥٥٩صن  مواضيع متخصصة في اإلدارة الھندسية ٣ ٣ ٠ مواققة القسم  

٥٧٠صن  مواضيع متخصصة في المواد الھندسية ٣ ٣ ٠ مواققة القسم  
٥٧٩صن  مواضيع متخصصة في التصنيع ٣ ٣ ٠ مواققة القسم  
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 البرنامج اإلسترشادي لطلبة قسم الھندسة الصناعية
 

  
  
  

 السنة األولى
 

    ثانيالفصل ال                    ولالفصل األ
                     

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

١٠١ر  )٢(اضل وتكامل فت ٣  ١٠٢ر   ١٠١مك  مشاعل ھندسية ٢ -   
١٠١ف  )٢(فيزياء عامة  ٣  ١٠٢ف   ١٠٠ ن م  الحاسوبمھارات ٣    

مرافق       
١٠٢ف   

 لغير طلبة زياء عامةفي ١
 الفيزياء

١٠٧ف  النجاح في  
٩٩ل ز   

)١(لغة إنجليزية  ٣ ١١١ل ز    

١٠١ع  لغة عربية ٣ - )١(فيزياء عامة  ٣ -  ١٠١ف    
دراسات تطبيقية في  ١ -

 اللغة العربية
١٠٣ع  )١(كيمياء عامة  ٣ -  ١٠١ك    

١٠١ك  )٢(كيمياء عامة  ٣  ١٠٢ك   )١(تفاضل وتكامل  ٣ -  ١٠١ر    
 مرافق

١٠٢ك   
١٠٧ك  مختبر كيمياء عامة ١      

 
١٥  

 
  المجموع

 
١٧ 

 
  المجموع

 
 
 

 السنة الثانية
 

  ثانيالفصل ال                ولالفصل األ      
 

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

١٠٢ر  ٢٣٥ر  احتماالت وإحصاء ٣  ١١١ل ز   ١١٢ل ز   )٢(مھارات لغوية  ٣   
١٠٠ ن م ١١٥ ع ح  ++Cالبرمجة بلغة ال ٣  ١٠١ف   ٢١١صن  ميكانيكا المواد ٣   
٢٠٣ر  ٢١٢صن   الديناميكا واإلھتزازات ٣  ١٠٢ر   ٢٠١ر  تحليل وسيط ٣   

لطالب سنة 
 ثانية

مھارات اإلتصال  ٢
 للمھندسين

٢٠٢كه  ١٠٠ ن م  )ب(رسم ھندسي ٢  ٢٠١مك    

١٠٠ع ع علوم عسكرية ٣  ٢٠٣ر  معادالت تفاضلية عادية ٣  ١٠٢ر    
١٠٢ك  الحرارية الموائع والعلوم ٣  ٢١٤صن     اختياري جامعة ٣  

 المجموع  ١٧  المجموع  ١٧ 
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  السنة الثالثة
  

  ثانيالفصل ال                        ولالفصل األ            
 

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

٢٠٢كه  ٣٤٥صن  قياس وتحليل العمل ٣  ٢٠١ ر   ٣٤١صن  إقتصاد ھندسي ٢ 
٣٦١صن  ١٠٢ر   ٣٦٥صن  مختبر مواد ھندسية ١   

١٠٢ف   
٣٠٣كه  مبادئ الھندسة الكھربائية ٣  

٢١١صن  ٣٢٤صن  تصميم أجزاء االاَلت ٣  ١٠١مك   ٣٣١صن  قياسات ھندسية ٢   
٣٠٥كه  )١(بحوث عمليات  ٣  ٣٤٤صن   ٢٣٥ر   اإلحصاء الھندسي  ٣ 

 التطبيقي
٣٤٣صن   

٣٦١صن  )١(عمليات التصنيع  ٣  ٣٦٤صن   ٢١١صن   ٣٦١صن  مواد ھندسية ٣   
، ٢٠٣ر   إختياري جامعة ٣   

١١٥ع ح   
٣٠٥كه  الطرق العددية للمھندسين ٣  

٢٠١مك  بمساندة الرسم مختبر  ١ 
 الحاسوب

٣٢٢صن  مرافق  
٣٣١صن  

٣٣٣صن  مختبر قياسات ھندسية ١  

 المجموع  ١٧  المجموع  ١٧ 

 
 
 
 

 السنة الرابعة
   

  الفصل الثاني                                                         الفصل األول             
  

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

ورقم  رمز اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

٣٤٤صن  تخطيط اإلنتاج وضبط  ٣ 
 المخزون

٣٣١صن   ٤٥٢صن   
٣٠٣ كه  

  ٤٣١صن  األتمتة والتحكم ٣

٣٤١صن  ٣٤٣صن   ٤٤٤صن   التكاليف ب وتحليلاحس ٣    ٤٤١صن  ضبط الجودة ٣ 
٣٢٤صن   إختياري جامعة ٣   

٢١٢صن   
أنظمة نقل الحركةتصميم  ٢   ٤٢٠صن  

٤٥٥صن  المھنة للمھندسينأخالقيات  ١  ساعة٩٠ ٤٤٨ صن  المحاكاة ٣    ٤٠٠كم  
٤٣١صن  ٣٤٥صن   ٤٣٢صن  مختبر األتمتة والتحكم ١  العوامل البشريةھندسة  ٣    ٤٥٣صن  
٣٦٤صن  )٢(عمليات التصنيع  ٣  ٣٤٤صن   ٤٦٦صن   )٢(بحوث عمليات  ٣   ٤٥٥صن  

صن مرافق 
٤٦٦ 

مرافق   ٤٦٧صن  مختبر عمليات التصنيع  ١
٤٥٣صن   

  ٤٥٤صن  مختبر العوامل البشرية ١

 المجموع  ١٦  المجموع  ١٧ 
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  الفصل الصيفي

 
عدد الساعات  المتطلب السابق

 المعتمدة
رمز ورقم  اسم المساق

 المساق
٤٩٢صن  التدريب الھندسي ٣  ساعة معتمدة١١٧إنھاء   

 المجموع  ٣ 

 
 
 

  
  
 

  السنة الخامسة
  

  الفصل الثاني                                      الفصل األول
 

   

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

المتطلب 
 السابق

عدد الساعات 
 المعتمدة

رمز ورقم  اسم المساق
 المساق

٥٩١صن  )٢(مشروع تخرج  ٣  ٥٩٢صن    ١١٤إتمام  
 ساعة معتمدة

)١(مشروع تخرج  ١   ٥٩١صن  

٤٤١صن  ٥٧٤صن   وإدارة الصيانةالوثوقية ٣  ٤٥٢صن   منشآتالتخطيط  ٣    ٥٤٨صن  
مختبر تطوير  ١  ٤٢٠صن   إختياري قسم ٣ 

 المنتجات
  ٥٩٣صن 

٤٥٢صن      أنظمة المعلومات  ٣ 
 التصنيعية

  ٥٤٣صن 

  إختياري قسم ٣     
  إختياري قسم ٣     
 المجموع  ١٤  المجموع  ٩ 



 15

 

 وصف المساقات
 

  المساقـات اإلجباريـة) أ
  
    )ن٣س م،٣                                                   (    ميكانيكا المـواد: ٢١١صن   

إتزان أنظمة القوى، إتزان األجسام الجاسئة، القوى الداخلية، ومفاھيم  يغطي ھذا المساق متجھات القوة،

يركز المساق على قانون ھوك العام، االعباء المحورية، أعباء اللي للمحاور ذات . االجھادالجھد و

   .المقاطع الدائرية، أعباء الحني والقص، واألعباء المركبة

  ١٠١ف :   متطلب سابق

  
      )ن٣س م،٣           (          الديناميكا واإلھتزازات:  ٢١٢صن 

تحليل الحركة النسبية للسرعة والتسارع، اإلجسام الثابتة تحت القوى والتسارع، تحليل يغطي ھذا المساق 

 واإلخماد، ة المتناسقالحركةاإلھتزاز الحّر لإلجسام،  كما يتضمن المساق الحركة بطريقة الشغل والطاقة،

  .إلھتزازات اإلجباريةفي اومقدمة المؤثرات المتناسقة لألنظمة المخمدة وغير المخمدة، 

  ٢٠٣ر :  متطلب سابق

 

    )ن٣س م،٣                                                (الموائع والعلوم الحرارية: ٢١٤صن
حفظ معادالت سريان الموائع، الموائع الغير متحركة، تصنيف خصائص الموائع يغطي ھذا المساق 

، منحنى المواد النقيةخصائص ويتضمن ھذا المساق ، حفظ الطاقة للموائع، معادالت حفظ التسارعالكتلة، 

التوصيل ، القانون األول والثاني للديناميكا الحرارية، الخصائصالحجم جداول  - الضغط –الحرارة 

  .وإنتقال الحرارة باإلشعاعالحمل الحراري الحر، احد،  بمحور والحراري المستقر

  ١٠٢ك :  متطلب سابق
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      )ع٣س م،١                                   (  مختبر الرسم بمساندة الحاسوب: ٣٢٢ صن 
المختبر الرسم باألبعاد الثالثية بمساندة برامج كمبيوتر متنوعة، رسم أجزاء ميكانيكيه أساسية، يغطي ھذا 

تجميع أجزاء ميكانيكية، رسم المساقط، الرسم التوثيقي، ومشروع تطبيقي في تقنيات الرسم بمساندة 

 .الحاسوب

  ٢٠١مك :  متطلب سابق

  
       )ن٣س م،٣                               (                    تصميم أجزاء اآلالت: ٣٢٤صن 

، نظريات الفشل ألجزاء اآلالت تحت ، مراجعة الصفات الميكانيكيةمنھجية التصميميغطي ھذا المساق 

تأثير القوى الثابتة والمتغيرة، تصميم أعمدة الدوران ولوالب الطاقة ولوالب التثبيت وأقشطه وسالسل نقل 

  ).التروس( الطاقة وكراسي التحميل والمسننات 

  ٢١١صن :  متطلب سابق

  
        )ن٢س م،٢        (                                       القياسات الھندسية: ٣٣١صن

، المعايير ، أنظمة القياس، أنواع أخطاء القياس، قياس اإلزاحة واألبعادعملية القياسيغطي ھذا المساق 

  .الثابتة والمتغيرة ، تحليل و قياس الجھد و اإلجھاد ، القياسات الحرارية ، الكھربائية والصوتية

  ١٠١مك :  متطلب سابق

  
      )ع٣س م،١                   (        مختبر القياسات الھندسية: ٣٣٣صن 

يغطي ھذا المساق قياس األبعاد والزوايا والسطوح، استخدام المعايير الثابتة والمتغيرة، القياسات الضوئية 

  .والحرارية والكھربائية

  ٣٣١صن :  متزامن مع 
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     )ن٢س م،٢(              اقتصاد ھندسي :٣٤١صن 
كلفة، قيمة النقد المتغيرة، معادالت الربح البسيط و المركب، التكافؤ وانسياب تيغطي ھذا المساق مفاھيم ال

م المشاريع، االنخفاض النقدي، تحليل ومعادلة يالنقد، التضخم و الضرائب، معايير تقييم االستثمار، تقي

  .التسديد والدفع، تحليل أنظمة االستبدال

  ٢٠١ر :  متطلب سابق

  

   )ن٣س م،٣                            (      قياس وتحليل العمل : ٣٤٥ن ص

عملية  تركيز  علىيغطي ھذا المساق الطرق المتداولة والحديثة المستعملة في الھندسة الصناعية مع ال

التخطيط،  قياس الحركة والزمن، طرق ومعايير العمل، تصميم مكان العمل، تقنيات المرونة، فاعلية 

  .ق تقييمهالعمل وطر

  ٢٠٢كه :  متطلب سابق

  

    )ن٣س م،٣    (            اإلحصاء الھندسي التطبيقي: ٣٤٣صن 
إستخدام التحليل التراجعي في التطبيقات  ويبحث في ،يغطي ھذا المساق مراجعة اإلستنتاج اإلحصائي

 ، ويقدم األدوات الالزمة لتصميم التجارب الھندسية ذات المتغير الواحد أو عدة متغيرات،الھندسية

  علىملتيش،  ويلقي الضوء على إستخدام طرق اإلحصاء الالمتغيرية،ويطرح طريقة تحليل التشتت

  .إستخدام البرمجيات اإلحصائية المتخصصه

  ٢٣٥ر :  متطلب سابق

  

       )ن٣س م،٣                                 (             )١( بحوث عمليات :٣٤٤صن 
وحلھا تحليلياً لنماذج الرياضية ايغطي ھذا المساق مبادئ بحوث العمليات مع التركيز على بناء 

تشمل مواضيع المساق البرمجة الخطية وتطبيقاتھا في اإلنتاج والمنطقيات وإدارة . إستخدام البرمجياتبو

  ).النقل والتعيين ونمذجة الشبكات( المشاريع 

  ٣٠٥كه :  متطلب سابق
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    )ن٣س م،٣   (               المواد الھندسية:٣٦١صن 
المعادن، البوليمرات، الخزفيات، المواد (  الذرية والترابط ، بنية المواد  البنيةيغطي ھذا المساق

المواد الحديدية ، تصليد الترسيب، ، السلوك المرن واللدن ، تصليد المحاليل، منحنيات األطوار)المركبة

  .وغير الحديدية
  ٢١١صن :  متطلب سابق

  
     )ع٣س م،١   (             مختبر المواد الھندسيه:٣٦٥صن  
الكلل، اختبار الصدم، اختبار الزحف، الفحص  طي ھذا المساق اختبار الشد، اختبار الصالدة، اختباريغ

اختبار العياني والمجھري، التشكيل البارد والمعالجة الحرارية، تصليد ومراجعة الفوالذ، تقبل التصليد و

  .ختبارات غير االتالفيةإلا، جومني، الكربنة

  ٣٦١صن :  متطلب سابق

  
    )ن٣س م،٣   (            )١(عمليات التصنيع : ٣٦٤صن 

يغطي ھذا المساق مقدمة في عمليات اإلنتاج مع التركيز على سباكة المعادن، الدرفلة، الحدادة، البثق، 

المونة، وصل السمكرة، الترابط اللحام، وصل (السحب، التشغيل والطرق المختلفة لوصل المعادن مثل 

  )باللصق والوصل الميكانيكي

  ٣٦١صن :  متطلب سابق

  

    )ن٢س م،٢    (            تصميم أنظمة نقل الحركة: ٤٢٠صن 
يغطي ھذا المساق أساسيات علم التحريك، مفھوم التحركية، أنواع الميكانيكيه الحركية، تحليل األوضاع، 

 مقدمة الى التصميم االنشائي لالليات الحلقية بواسطة الرسم وبالطرق التحليلية، تحليل السرعات

  .والتسارعات، ميكانيكية الحدبات، ميكانيكية الحركة المتقطعة، و ميكانيكية المسننات

  ٢١٢، صن ٣٢٤صن :  متطلب سابق
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        )ن٣س م،٣  (              أألتمته والتحكم: ٤٣١صن 

يغطى ھذا المساق مقدمة في نظرية التحكم الخطي بإستخدام التغذية الراجعة، التمثيل الرياضي لألنظمة 

لداالت االنتقاليه ، الرسومات التمثيلية والرسم بإستخدام مسار اإلشارات،  البعد الزمني االفيزيائية، 

، مواصفات البعد الزمني ، ثبات و لتحليلي ألنظمة التحكم ، اإلشارات أالختباريه ، االستجابه العابره ا

يغطي ھذا المساق كذلك المجسات، المحركات، التحويل من إشارة رقميه إلى . خطأ حالة األستقرار

متصلة وبالعكس، واألنظمة الھيدروليكية والنيوماتيكية، والمتحكمات المنطقية المبرمجة والتصنيع 

  .بإستخدام الحاسوب

  ٣٠٣، كه ٣٣١صن : متطلب سابق

  
       )ع٣س م،١          (          مختبر األتمتة والتحكم: ٤٣٢ن ص

المختبر عدد من التجارب والتدريب العملي حول التحكم بأنظمة ميكانيكية بإستخدام معامالت يغطي ھذا 

ألتجاھين س،ص بإستخدام االتحكم بطاوله /  تكاملية– اشتقاقية –طردية / طردية واشتقاقية/ طردية

، أنظمة التحكم للتحكم بـأجھزة البرمجة المنطقيةمنطقي ُسلمي طوير برنامج موتورات متدرجة ، ت

 مختلف التعريف بإستخدامات، مة تحكم بإستخدام برمجيات متخصصةالنيوماتيك والسيرفو، تطبيق أنظ

  ).ت التشغيلآلأر، ووبوت، السيوالر(أنواع المجسات والتصنيع بإستخدام الحاسوب 
  

  ٤٣١صن :  متطلب سابق

  
      )ن٣س م،٣  (              ضبط الجودة: ٤٤١صن 

مفاھيم وطرق قياس الجودة، المواصفات والسماحيات الھندسية، منحنيات الجودة، يغطي ھذا المساق 

، طرق قياس قدرات العمليات للجودة، فحص الجودة بأخذ العيناتالتحليل اإلحصائي  لبيانات الجودة، 

  .تكاليف وإدارة الجودة

  ٣٤٣:  متطلب سابق
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    )ن٣س م،٣   (          تخطيط اإلنتاج وضبط المخزون: ٤٥٢صن 

دراسة مفاھيم سلسلة القيمة مع التركيز على تحليل سلسلة التزويد، تخطيط السعة، يغطي ھذا المساق 

 وتخطيـط ة ويغطي المساق كذلك تطـوير خطـة االنـتاج باستخـدام الجدولـ،نماذج إدارة المـخازن

  .دولة العمل  ومقدمة في التصنيع المرنالمتطلبـات للمواد، ج

  ٣٤٤صن :  متطلب سابق

  

      )ن٣س م،٣           (          العوامل البشريةھندسة : ٤٥٣صن 
م العامل مع مكان العمل مع التركيز على قياس أبعاد الجسم، تفاعل اإلنسان مبادئ تالئيغطي ھذا المساق 

 اليدوية، مخاطر العمل العدداآللة، تصميم مكان العمل باستخدام بيانات قياس أبعاد الجسم، تصميم  مع

  .والبيئة وتصميم محيط العمل

  ٣٤٥صن : متطلب سابق

  
    )ن٣س م،٣   (            حساب و تحليل التكاليف: ٤٤٤صن 

يغطي ھذا المساق الطرق األساسيه في حساب التكاليف مع التركيز على طرق حساب تكاليف وسعر 

ل نقاط الفصل بين باألضافه الى تحلي، )التكلفة المبنيه على الفعالياتتكلفة العمل و تكلفة العمليه و (المنتج 

  .والتقارير الماليه للشركات، قياس األداء، عالقة الربح بالكلفه، الربح والخسارة

  ٣٤١صن :  متطلب سابق

  

   )ع٣س م،١   (            مختبر العوامل البشرية:٤٥٤صن 
سيتعلم الطالب كيفية .  مجموعة من التجارب المخبرية لمعرفة أسس تصميم مكان  العمليغطي المساق 

 .لعمل وتقنيات قياس الحركة والزمن لتصمم مكان عمل فاعل وأمينتالؤم العامل مع مكان اتطبيق مبادئ 

 اليدوية، قياس القدرات الجسمانية والفسيولوجية للعامل، العددأبعاد الجسم، تصميم قياس التجارب تتضمن 

  .اقتصاد الحركة و قياس قدرات العامل المعرفيةقياس زمن العمل، تطبيق 

  ٤٥٣صن : مرافق متطلب 
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    )ن٣س م،٣   (              )٢(بحوث عمليات : ٤٥٥صن 

مع التركيز ) ٣٤٤صن) (١(إستكمال للمواضيع المطروحة في مساق بحوث عمليات يغطي ھذا المساق 

 الرقمية الخطية، برمجة األھداف، األنظمة اإلحتمالية، المنظوماتعلى المفاھيم المكملة وطرق حل 

  .تحليل القرار واألخطار، أنظمة اإلنتظار، وأنظمة المحاكاة

  ٣٤٤صن :  متطلب سابق

  
     )ن٣س م،٣    (                المحاكاة: ٤٤٨صن 

دام يغطي ھذا المساق تطوير وتحليل ومحاكاة الحدث غير المترابط في أنظمة اإلنتاج والخدمات باستخ

البرمجيات المتخصصة، ويتركز ذلك في ميكانيكية المحاكاة، بناء النموذج، الفاعلية والتحقق، التأكيد، 

، اجراء تجارب المحاكاة والتحليل الشرطي البيانية، مقارنة انظمة المحاكاةتحليل المدخالت والمخرجات 

  .وادارة المشاريع المنفذة

  ٤٥٥صن :  متطلب سابق

  

      )ن٣س م،٣   (            )٢(عمليات التصنيع : ٤٦٦صن 
، الصفائحيغطي ھذا المساق عمليات تشغيل ). ٣٦٤صن (١ ھذا المساق ھو إمتداد لمساق عمليات اإلنتاج

لسيراميك والزجاج والبودرة المعدنية، ، تصنيع وتشكيل االمركبةتصنيع وتشكيل البالستيك والمواد 

  .استخدام تقنيات التصنيع السريع للموديالت، وعمليات التصنيع المتقدمة
  ٣٦٤صن :  متطلب سابق

  
     )ع٣س م،١    (            مختبر عمليات التصنيع: ٤٦٧صن 

ض المختبر تجارب عملية وتدريب على عملية السباكة الرملية وعيوب المسبوكات، وبعيغطي ھذا 

عمليات السباكة الخاصة، اللحام بإستخدام الغاز والقوس الكھربائي، تشكيل الصاج وإستخدام المكابس، 

لتشكيل بالحقن، ا، قياس البليان ،األذرع اآللية التشغيل المحوسبة، آالتالتشغيل وقياس قوى القطع، 

  .بالنفخ، بالحراره و بالدوران للدائن

  ٤٦٦صن : مرافق متطلب 

  

      )ن٣س م،٣(                      التدريب الھندسي: ٤٩٢صن 
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أسابيع ) ٨(يختار الطالب أحدى الشركات المعتمدة من القسم ويمضي فترة التدريب الھندسي البالغة 

  .ويكتب تقرير فني حول نشاطات ونتائج التدريب

   ساعة معتمدة١١٧إتمام :  متطلب سابق

  

      )ن٣س م،٣  (              تخطيط المنشآت: ٥٤٨صن 
تحليل انسيابية المواد داخل المنشأة، توزيع األقسام والماكينات باستخدام برمجيات يغطي ھذا المساق 

متخصصه ، طرق تحديد موقع المنشأة ، أنظمة نقل المواد ، أنظمة تخزين وتوزيع المنتجات، المساحات 

  .و األنظمة الخدمية للموظفين

  ٤٥٢صن :  متطلب سابق

  

       )ن٣س م،٣  (           ت التصنيعيةأنظمة المعلوما: ٥٤٣صن 
يغطي ھذا المساق أساسيات طرق وتقنية ھندسة المعلومات، تصميم وبناء مفاھيم أنظمة البيانات، بناء 

الصفحات على االنترنيت، إدارة و تقنية أنظمة المعلومات، تطبيق االتصاالت عن بعد، تكامل تقنية 

تصال البياني في التصنيع، والتحكم في انسيابية المعلومات في عمليات سلسلة التزود، شبكات اال

  .المعلومات ألنظمة التصنيع المرن

  ٤٥٢صن :  متطلب سابق

  

    )ن٣س م،٣ (            الوثوقية وإدارة الصيانة: ٥٧٤صن   
سالمة المنتجات واألنظمة ، جاھزيةال و في اآلالت والمنظوماتيغطي ھذا المساق أساسيات قابلية الصيانة

، شجرة تحليل األعطال، وتحليل الوثوقيةمع التركيز على دور الصيانة وأنواعھا، بناء وتحليل نماذج 

ً كما يغطي المساق  .أنماط وآثار األعطال مفاھيم وطرق تخطيط وإدارة الصيانة مع التركيز على أيضا

ملة، وجدولة وتكاليف واجبات الصيانة بإستخدام أنظمة ، الصيانة اإلنتاجية الشاللوثوقيةالصيانة المستندة 

  .إدارة الصيانة بالكمبيوتر

  ٤٤١صن :  متطلب سابق

  

  
  

      )ن١س م،١           (            )١(مشروع تخرج : ٥٩١صن 
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يختار الطالب موضوع مشروع التخرج باإلتفاق مع أحد األساتذة ويقدم مشروع ) ١(في مشروع تخرج 

  . مع المشرف على المشروعوخطة العمل ويناقشھا

   ساعة معتمدة١١٤إتمام :  متطلب سابق

  

    )ن٣س م،٣    (              )٢(مشروع تخرج : ٥٩٢صن 
) ١(يطبق الطالب مھاراته في التصميم وحل المشاكل لتنفيذ مشروع التخرج ) ٢(في مشروع تخرج 

  .ج أمام لجنة القسم الخاصة بذلكوكتابة تقرير فني حول تفاصيل المشروع ويقدم النتائ

  ٥٩١صن: متطلب سابق

  
    )ع٣س م،١    (            مختبر تطويرالمنتجات: ٥٩٣صن 

يغطي ھذا المساق مشاريع جماعية في تطوير المنتجات مع التركيز على أساليب المقارنـة والقياس،  

اقتران الجودة،  الھندسة والتصميم المتزامن، الھندسة العكسية، ھندسة القيمـة، باالضافـة تحليل تفصيالت 

  .جاتتالى تصميم نظم االنتاج و أساسيات تحقيق المن

  ٤٢٠صن : متطلب سابق
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  المساقــات اإلختياريــة) ب
  

    )ن٣س م،٣    (             واألدواتتصميم القوالب: ٥٢١صن 
يغطي ھذا المساق دور تصميم األدوات في اإلنتاج، تصميم أدوات القطع، تصميم القوالب لعمليات اإلنتاج 

  .المختلفة، أسس تصميم التثبيت للمشغوالت وتصميم المثبتات والمقيدات

  ٤٦٦صن :  متطلب سابق

  
    )ن٣س م،٣    (         الصناعةالمتحكمات المنطقية المبرمجة في  : ٥٣١صن

مبادئ التحكم العددي و نمذجة األنظمة العددية وإيجاد الداالت االنتقاليه و تحليل المساق يغطي ھذا 

 والتحكم المنطقي Ladder Logicتغظي المادة اساسيات البرمجة بواسطة . الثباتية في األنظمة

  . وحاالت دراسيه إلستخدامات المتحكمات المنطقية المبرمجةPID)(باإلضافة إلى متحكمات الـ

  ٤٣١صن :  متطلب سابق

  
    )ن٣س م،٣    (            أنظمة اإلنتاج الكفوءة: ٥٥١صن 

، مبادئ الكفاءة، وء مع التركيز على التفكير الفكوءيغطي ھذا المساق التقنيات المتطورة للتصنيع الكف

ت نمذجة مسار القيمة، خفض الضياع والمخزون، اإلنتقال من نظام دفع اإلنتاج نحو سحب اإلنتاج الموق

  . المصنع، الصيانة اإلنتاجية الشاملة، ونظام التحسين المستمرفيفي نظم اإلنتاج، جدولة اإلنتاج والتحكم 

  ٤٥٢صن :  متطلب سابق

  

    )ن٣س م،٣    (            إدارة سلسلة التزويد: ٥٥٢صن 
 لمؤسسات اإلنتاجية، إدارة العالقة مع المزودين،في ايغطي ھذا المساق دراسة وتحليل أنظمة التزويد 

 نقل أنظمة، إختيار مواقع إنشاء المؤسسات، تصميم منشآت التخزين تقييم المزودين، نماذج أنظمة النقل

ومنطقيات المواد، وتحليل وتصميم أنظمة اإلتصال ونقل المعلومات المتعلقة بأنظمة نقل المواد والتزويد 

  .التحكم

  ٤٥٢صن  : متطلب سابق
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    )ن٣س م،٣   (             المؤسساتصادرتخطيط م: ٥٥٣صن 
 السلوكيةيغطي ھذا المساق الطرق المختلفة لتكامل األقسام المختلفة في المؤسسة باإلضافة إلى 

ويشتمل ھذا على األنظمة اإلدارية للمؤسسة، مسلكيات األفراد والجماعات في المؤسسات، . المؤسسية

شبكات اإلتصال بين األفراد واألقسام في المؤسسة، وتخطيط وتنظيم مصادر اإلنتاج والتزويد، كما 

  .يشتمل المساق على إستخدام األنظمة المحوسبة في إدارة موارد المؤسسات

  ٥٤٣، صن٤٥٢صن: بق متطلب سا

  
    )ن٣س م،٣   (            إدارة الموارد البشرية: ٥٥٤صن 

يغطي ھذا المساق مقدمة في إدارة الموارد البشرية مع التركيز على التوظيف، التدريب، التطوير، 

يغطي المساق الفوائد والصحة والسالمة والحقوق والخصوصية واألمان للعمال، . واإلحتفاظ بالعمال

كما يناقش المساق دور قسم شؤون العمال، المخططين . ل بالعمل، التعويض، وتقييم األداءعالقة العما

  .اإلستراتيجيين للمؤسسة والمشرفين

  ٤٥٣صن : متطلب سابق

  
   )ن٣س م،٣   (            ھندسة وإدارة السالمة: ٥٥٥صن 

يغطي ھذا المساق الدور الحساس للسالمه الصناعيه في المؤسسات مع التركيز على تعليمات السالمه 

تحديد ، والدوليه والمعايير والرموز وتحليالت السالمه وأالخطاء البشريه، تقييم سالمه المؤسسات المحليه

مات و اإلقتصاد الوطني، الحوادث والخسائر الناجمه عنھا وتاثيرھا على المنظ، والتحكم بھا المخاطر

  .وتطوير وصيانة أنظمه ألسالمه، تعويضات العمال

  ساعة معتمدة) ١٠٠(إنھاء 
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    )ن٣س م،٣     (            إدارة الجودة الشاملة: ٥٥٦صن 
طوير الجودة، أعمدة إدارة الجودة الشاملة، المبادئ، والوسائل، ونظام إدارة يغطي ھذا المساق فلسفات ت

  السداسي،ف المعياريا والحصول على الشھادة، التقييم، ونظام اإلنحر٩٠٠٠الجودة، ومتطلبات أيزو 

  .وطريقة تحديد الخصائص المھمة للمنتج، وجوائز الجودة المحلية والعالمية

  ساعة معتمدة) ١٠٠( إنھاء 

  
    )ن٣س م،٣    (            مقدمة في إدارة المشاريع : ٥٥٧صن 

يتضمن المساق مواضيع تشمل الھيكل التنظيمي، . يغطي ھذا المساق االساسيات في إدارة المشاريع

بيانات العمل، جدولة نطاقه، اختيار و تطويرفريق العمل، تحليل ھيكلية و وتعريف إختيارالمشروع

، تحديد المصادر، إدارة المخاطر، ضبط المشروع وتطبيق البرمجيات المتخصصة ميزانية المشروعو

  .بإدارة المشاريع

  ساعة معتمدة) ١٠٠(إنھاء 

  

    )ن٣س م،٣    (              الريادية للمھندسين: ٥٥٨صن 
وتستخدم المحاضرات وحاالت دراسية ونقاشات . يغطي ھذا المساق مفاھيم وتطبيقات التفكير الريادي

إلى المساق يھدف . ت وخطط عمل طالبية مطورة وكذلك الشكل األمثل للعرض للمستثمرينبمبادرا

 الطلبة مھارات متعددة يمكن لھم استخدامھا في مواقع مختلفة من إنشاء مشاريعھم الخاصه لدمج إكساب

 في المواضيع الرئيسية في المساق تتضمن مقدمة. ھا والتطوير في أي مؤسسة سيعملون فيالبحث العلمي

  .الريادية، خلق الفكرة، دراسات الجدوى، التخطيط للمشاريع وسمات الشخص الريادي

  ٤٠٠كم :  متطلب سابق
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    )ن٣س م،٣    (        التصميم والتصنيع بإستخدام الحاسوب: ٥٧١صن 

يغطي ھذا المساق مفاھيم التصميم والتصنيع بإستخدام الحاسوب، تصميم عمليات اإلنتاج، تكامل التصميم 

والتصنيع بإستخدام الحاسوب، التصميم المتغير، نمذجة السطوح، نمذجة األجسام، تصميم التجمع 

الميكانيكي، التوثيق بالرسم بإستخدام الحاسوب، األبعاد، تحليل العنصر المتناھي، التحكم العددي في 

  .اآلالت، التصنيع المتكامل بإستخدام الحاسوب

  ٣٦٤، صن ٣٢٢صن :  متطلب سابق

  

  

    )ن٣س م،٣                                   (  مواضيع متخصصة في التصميم: ٥٣٩صن 
  موافقة القسم:  متطلب   

    
  

    )ن٣س م،٣                               (مواضيع متخصصة في اإلدارة الھندسية: ٥٥٩صن 
  موافقة القسم: متطلب    

  
  

    )ن٣س م،٣                   (    في المواد الھندسيةمواضيع متخصصة : ٥٧٠صن 
  موافقة القسم: متطلب   

  

  

    )ن٣س م،٣                                        (مواضيع متخصصة في التصنيع: ٥٧٩صن 
  موافقة القسم: متطلب   


