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 الهنذست الصناعيت الخطت الذراسيت لمنح درجت الماجستير في

 
نيح هن كليح الذراساخ العليا في جاهعح العلىم والتكنىلىجيا األرد الهنذسح الصناعيحتونخ درجح الواجستير في 

 شريطح ها يلي:

التقيذ تالشروط الونصىص عليها في تعليواخ ترناهج الواجستير في الجاهعح الصادرج عن  .1

 م .8/8/2006( تتاريخ 492/2006هجلس العوذاء تقرار رقن )

 ( ساعح هعتوذج تنجاح:34اتوام ) .2

 

 :( ساعت معتمذة كما يلي 16المتطلباث اإلجباريت ويخصص لها )  .1
 الساعاث المعتمذة سم المساقا رمز ورقم المساق

 3 تصمٌم التجارب الهندسٌة 017صن 

 3 الوثوقٌة وضبط الجودة 047صن 

 3 بحوث العملٌات واالدارة 057صن 

 3 المواد الهندسٌة المتقدمة 067صن 

 3 عملٌات االنتاج المتقدمة 065صن 

 1 ندوة فً الهندسة الصناعٌة 097صن 

 
مدتمااا  خياااتاخااتيا اااااخمااا خال ااا    خخ(خساااامصخمدتمااا  خ9لهااااخ خالمتطلبااااالخاياتيا ياااصخ يا ااا  .2

خ المساقي :خ
خ(خإ ا  خالمشا يع545   خ-1
 (خالت نيعخالمتق اخبمسام  خالحاس ب557   خ-2

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 3 الماكنة  –انظمة االنسان 047صن

 3 المٌكانٌكا الحٌوٌة الصناعٌة  043صن 

 3 تخطٌط المنشؤت وتداول المواد  046صن 

 3 انظمة االنتاج المرنة والكفإة  040صن 

 3 التسوٌق والتموٌل الصناعً  047صن 

 3 اتخاذ القرارات وتحلٌل المخاطر  051صن

 3 المحاكاة الصناعٌة  057صن

 3 تخطٌط مصادر المإسسات 053صن

 3 استراتٌجٌات التصنٌع  054صن

 3 لمحوسب الذكاء ا ** 055صن 

 3 الصٌانة وتخطٌطها 056صن

 3 تحقٌق المنتج  050صن

 3 مواضٌع خاصة فً االدارة الهندسٌة  059صن

 3 تراٌبولوجً  061صن 

 3 السلوك المٌكانٌكً للمواد  067صن

 3 تكنولوجٌا المواد غٌر المعدنٌة  063صن

 3 التصمٌم المتقدم لمكائن التشغٌل 060صن

 3 قٌق التصنٌع الد 067صن

 3 تحلٌل تشغٌل المواد 001صن

 3 التصمٌم المتقدم للتصنٌع  007صن

 3 هندسة الروبوت المتقدمة  ** 003صن

 3 انظمة التحكم المتقدمة  ** 004صن

 3 نظرٌة العناصر المحددة  ** 007صن

 3 مواضٌع خاصة فً التصنٌع  009صن
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( هن تراهج  800أو 000توذج هـــن هستــــــــىي )( ساعاخ هع3* ويجىز للطالة دراسح ها ال يسيذ عن )

 أخري لها ارتثاط تخطته الذراسيح لن يذرسها ساتقا تقرار هن عويذ الذراساخ العليا تناء علً تىصيح لجنح القسن.

خ
خ    خبالمساقاالخالمكافئصخم خاقسااخأا ى  

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 091مك  ٌعإدارة المشار 045صن 

051، هك071مك الذكاء المحوسب 055صن   

 077مك  التصنٌع المتقدم بمساعدة الحاسوب 007صن 

079مك  هندسة الروبوت المتقدمة  003 صن  

 001، مك  017كه انظمة التحكم المتقدمة  004 صن

033، مد 013مك نظرٌة العناصر المحددة  007 صن  

خ
 

 ( ساعاث معتمذة9( بىاقع )799 صنإعذاد وتقذيم الرسالت ). 3 

 الساعاث المعتمذة اسم المساق رمز ورقم المساق

 9 رسالح هاجستير أ 099

 6 رسالح هاجستير ب 099

 3 رسالح هاجستير ج 099

 0 رسالح هاجستير د 099
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 وصف المساقاث
 

 ت مياخالت ا بخالهن سيصخ517خ

تزوٌد الطلبة بالتفاصٌل البلزمة لتصمٌم تجارب هندسٌة لتحلٌل العملٌات التصنٌعٌة، ٌهدف هذا المساق إلى 
التجارب الهندسٌة العوامل البشرٌة واختبارات العمر االفتراضً. ٌشمل المساق الموضوعات التالٌة: أساسٌات 

سطوح الناتجة وتقدٌر تصمٌم التجارب، المجموعات، تجرٌبات العوامل، التصمٌم المتعششة )المرتبة(، تحلٌل ال
 التؤثٌر.

 
خال ث قيصخ ضبطخال    خ547خ

ٌضم هذا المساق مقدمة لتطوٌر الجودة على أساس احصائً لؤلستفادة منها فً المجاالت الصناعٌة. استعمال 
الطرق االحصائٌة فً تعرٌف وقٌاس وتقٌٌم مفهوم الوثوقٌة للمنتجات والعملٌات والخدمات كما ٌركز هذا 

دراسة الوثوقٌة من حٌث الوظائف والتوزٌع اإلحصائً والتنظٌم والتقدٌر واختبار العمر المتسارع  المساق على
 وتحسٌنها.

 
خأنظمصختفام خاإلنسا خ اآللصخ542

ٌهدف هذا المساق إلى تحلٌل األنظمة المتكاملة للتفاعل بٌن اإلنسان واآللة وتؤثٌر هذه األنظمة الجسدي والنفسً 
لؤلفراد والجماعات. كما ٌحلل هذا المساق التفاعل الناتج بٌن األفراد والجماعات  فً تحدٌد االستجابات

 واآلالت، كما ٌطرح البحوث الحدٌثة التً تخص هذا النوع من األنظمة.
 

خالميكانيكاخالحي يصخال ناميصخ543
علم الحركة  ٌقدم هذا المساق مراجعة لتركٌب العضبلت والعظام والمفاصل ومعرفة وظائفها، تطبٌق مبادئ

على حركة اإلنسان والعوامل اإلنسانٌة المختلفة ودراسة تطبٌقات نماذج المٌكانٌكا الحٌوٌة لتتبلئم مع بٌئة 
 العمل خاصة ألعمال مناولة المواد واألعمال الٌدوٌة.

 
خإ ا  خالمشا يعخ545

رح هذا المساق بعض الطرق ٌضم هذا المساق مواضٌع لمختلف األوجه اإلدارٌة والتقنٌة إلدارة المشارٌع، ٌط
المستخدمة فً مجال إدارة المشارٌع مثل إٌجاد المسار الحرج، بناء الشبكات وتحلٌلها "إستخدام الطرق 
اإلحصائٌة لحساب األوقات البلزم إلنهاء المشروع كما ٌتعرض المساق إلى كٌفٌة التعامل مع المصادر 

م عرض وتدرٌب الطلبة من خبلل هذا المساق على البشرٌة والغٌر بشرٌة وطرق حساب النفقات كما سٌت
 برامج الحاسوب والمستخدمة فً اإلدارة الهندسٌة.

 
ختاطيطخالمنشآالخ نق خالم ا خخ546

ٌحلل هذا المساق نشاطات اإلنسان المنظمة فً مجال العملٌات الصناعٌة والمكتبٌة، كما ٌقدم الطرق الحدٌثة 
مساق األنظمة الحدٌث لنقل المواد، استبلمها، شحنها وتخزٌنها توظٌف لئلرتقاء بتخطٌط المنشآت. ٌقدم هذا ال

 األنظمة الخبٌرة فً تخطٌط المصنع وتنظٌم حركة الناس والمواد داخله كما ٌقدم بعض التقنٌات لنقل المواد.

خ
خأنظمصخاإلنتاجخبإستا ااخمفااياخال شاقصخ الم  نصخ545

بناءاً على مبادئ التصنٌع الرشٌق، التعرف على أدوات ونماذج  ٌقدم هذا المساق المفاهٌم األساسٌة لئلنتاج
إدارٌة تستعمل فً تصمٌم وبناء وتشغٌل نظام تصنٌعً وفً نفس الوقت ٌمكن تطبٌقها على أي عملٌات آخرى. 

وكمثال اختبار نظام اإلنتاج فً توٌوتا، كما ٌطرح هذا المساق مفهوم مرن واختٌار تطبٌقة على نظام اإلنتاج 
 شركة فورد، كما ٌحاول هذا المساق دمج المفهومٌن معاً )مرن ورشٌق( لتحقٌق أعلى استجابة.فً 

 
خالتم ي خ التس يقخال ناميخ547

ٌتناول هذا المساق عدة مواضٌع منها سلوك المستهلك الصناعً تجزيء السوق، تخطٌط التسوٌق للمنتجات 
بالقرار التسوٌقً، التنبإ بحجم الطلب والمبٌعات كما االستهبلكٌة والصناعٌة ومعرفة التغٌرات ذات العبلقة 

ٌضم هذا المساق مقدمة حول مبادئ المحاسبة والتقارٌر المالٌة وطرق التحلٌل المالً وإدارة راس المال وتقٌٌم 
 أوجه المخاطرة فً العمل، والموازنة والتخطٌط وضبط األرباح والدٌون والتموٌل الداخلً وسٌاسة الحصص.

 
خ خبح ثخالدملياالإ ا خ557

ٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد الطلبة بالقدرة على استعمال النماذج الرٌاضٌة المتقدمة فً القرارات اإلدارٌة، 
ٌشمل المساق صٌغ لنماذج األمثلة لؤلنظمة ذات الطبٌعة المحددة واألنظمة ذات الطبٌعة االحتمالٌة، أدوات 

 تظار، جدولة اإلنتاج ونماذج التخزٌن.البحث األمثلٌة، تحلٌل القرار، نظرٌات اإلن
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ختحلي خالق ا االخ المااط خ551
ٌركز هذا المساق على تحلٌل القرارات المعقدة فً أنظمة اإلنتاج والعمل فً مختلف الظروف. كما ٌطرح هذا 

فٌة، المساق عدة وسائل مستخدمة فً هذا المجال مثل اإلستنتاجات اإلحصائٌة، أشكال التؤثٌر، البرمجة الهد
 عملٌة التحلٌل الطبقً، تسلسلٌة القرار، ونظرٌة القٌمة المتعددة.

 
خالمحاكا خال ناميصخ552

ٌركز هذا المساق على بناء وتحلٌل نماذج المحاكاة لؤلحداث المنفصلة فً أنظمة اإلنتاج والعمل لتزوٌد الطلبة 
بالقدرة والخبرة على تحلٌل المدخبلت، بناء النماذج وتحلٌل المخرجات وذلك بتطٌبق برنامج خاص بالمحاكاة 

 تطوٌر األنظمة الموجودة. بالحاسوب. هذا البرنامج ٌساعد فً تقٌٌم األنظمة الجدٌدة أو

 
ختاطيطخم ا  خالمشا يعخ553

ٌهدف هذا المساق إلى زٌادة المعرفة بالتكامل المإسسً. كما ٌركز على طرق إدارة العملٌات. إدارة المعرفة 
 وتخطٌط المصادر للوصول إلى التكامل المإسسً. ابتداًء من إدارة المزودٌن إلى إدارة العبلقة مع الزبائن.

 
خت اتي االخالت نيعاسخ554

ٌهدف هذا المساق إلى تزوٌد الطلبة بفهم األوجة النظرٌة والعملٌة إلستراتٌجٌات التصنٌع. والقدرة على تكامل 
هذه األوجة مع استراتٌجٌة المإسسة، من المواضٌع األخرى فً هذا المساق تطوٌر استراتٌجٌات التصنٌع، 

 التصنٌع المركز وتكامل استراتٌجٌة العمل.

 
خالذكاءخالمح سبخ555

ٌزود هذا المساق الطلبة بتقنٌات الذكاء المحوسب المستخدم فً تصمٌم أنظمة التصنٌع كما ٌركز على أدوات 
 ووسائل الذكاء الصناعً مثل األنظمة المبنٌة على المعرفة، الشبكات العصبٌة وتكنولوجٌا المجموعات.

 
خإ ا  خال يانصخ القابليصخلل يانصخ556

ساق التفاصٌل والتقنٌات المستخدمة فً مجال قابلٌة الصٌانة الهندسٌة، ودراسة القابلٌة للصٌانة من ٌقدم هذا الم
 عدة جوانب مثل التصمٌم والتقٌٌم والتخطٌط وعبلقة قابلٌة الصٌانة مع الوثوقٌة.

 
ختحقيقخالمنتجخ555

المشروع أو المإسسة، القٌمة ٌطرح هذا المساق عدة مواضٌع ذات عبلقة بالمنتج مثل سلوك المستهلك، طبٌعة 
للمنتج المستقبلً بإستخدام استراتٌجٌة نشر الجودة، من المواضٌع األخرى، التكلفة وضبط الجودة االحصائً 

 واإلبتكار.

 
خم اضيعخاا صخفيخاإل ا  خالهن سيصخ557

 مواضٌع مختلفة فً اإلدارة الهندسٌة سوف تقترح بناءاً على موافقة مجلس القسم.

 
خا خالهن سيصخالمتق مصالم خ567

ٌتناول هذا المساق بعض المواد الهندسٌة من حٌث التركٌب والخصائص المٌكانٌكٌة والكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة 
باإلضافة إلى اإلعتبارات التصنٌعٌة، من هذه المواد الفوالذ أو الصلب ومعرفة المنتجات المصنوعة منه 

ألخرى المطروحة النحاس، الزنك، المغنٌسٌوم، النٌكل، األلومنٌوم والمعالجة الحرارٌة له وسبائكه، من المواد ا
 باإلضافة إلى بعض المواد غٌر المعدنٌة األخرى.

 
خملاخالت يب ل  يخ561

ٌتناول هذا المساق االحتكاك فً المعادن والببلستٌك والسٌرامٌك وطرٌقة قٌاسة وتقلٌله، ٌوضح كذلك البلٌان 
مٌك وطرٌقة قٌاسه. طرق تقلٌل االحتكاك عن طرٌق التشحٌم بإستخدام الموائع فً المعادن والببلستٌك والسٌرا

 واسلوب االختٌار المناسب لهذه المواد.

 
خالسل كخالميكانيكيخللم ا خ562

ٌطرح هذا المساق عدة مواضٌع منها المواد الصلبة البلورٌة وغٌر البلورٌة، العٌوب البنائٌة فً المواد، التشوه 
لمواد متعددة البلورات والمواد ذات البلورة الواحدة. نظرٌة اإلنخبلع، تقنٌات تقوٌة المواد كما الببلستٌكً فً ا

 ٌدرس هذا المساق السلوم المٌكانٌكً للمواد اثناء الخدمة.
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ختكن ل  ياخالم ا خالغي خالمد نيصخ563

ركٌبها، خصائصها، تطبٌقاتها ٌهدف هذا المساق إلى دراسة أنواع مختلفة من المواد غٌر المعدنٌة من حٌث ت
 والطرق المختلفة لتصنٌعها.

 
خالدملياالخالت نيديصخ/خمتق اخ565

ٌهدف هذا المساق إلى تعرٌف الطلبة بعدد من العملٌات التصنٌعٌة مثل عملٌات التجمد، إجراء العملٌات 
المعدن والعملٌات التً التصنٌعٌة الدقٌقة، تشكٌل المعادن وتصنٌع األدوات من الواح معدنٌة عملٌات إزالة 

 تجري على سطح المعدن كما ٌوضح هذا المساق عملٌات الربط والتجمٌع.

 
خت مياخمكائ خاإلنتاج/خمتق اخخ565

ٌتناول هذا المساق دراسة المكائن المستخدمة لتصنٌع القطع المٌكانٌكٌة حٌث ٌشمل العناصر والمعدات 
الدوران، وسائل التثبٌت، المتحكمات، وغٌرها( كما ٌتناول  الرئٌسٌة )المنزلقات، المحامل، المحركات، محاور

المساق طرق قٌاس األخطاء النسبٌة فً عملٌات القطع سواء األخطاء المتغٌرة أو الثابتة وطرق التعوٌض عن 
هذه األخطاء واختبار اإلهتزازاي لآللة التشغٌل ومنع اهتزازات أداة القطع. ٌتعرض المساق للتوجهات الحدٌثة 

تكنولوجٌا ادوات القطع مثل مكائن الحركة متوازٌة الدفع، التشغٌل عالً السرعة، التشغٌل متعدد المحاور، فً 
 التشغٌل الجاف وغٌرها.

 
خالت نيعخال قصخ567

ٌركز هذا المساق على تصمٌم عملٌات التشغٌل لئلنتاج عالً الدقة. تشتمل الموضوعات على عناصر أدوات 
لٌات التشغٌل  )مصادر حرارٌة، حركٌة، مرتبطة بعملٌة التشغٌل وغٌرها( كما القطع، مصادر الخطؤ فً عم

ٌطرح هذا المساق نماذج لعملٌات التشغٌل الدقٌق كالخراطة باستخدام الماس وٌتناول المساق المجسات 
المستخدمة ألغراض المراقبة والسٌطرة على عملٌة التشغٌل، طرق القٌاس، المحركات، وأمثلة موسعة من 

 مٌم المكائن.تص
 

خالت نيعخالمتق اخباستا ااخالحاس بخخ557
هذا المساق هو تطبٌق تكنولوجٌا الحاسوب فً أنظمة التصنٌع وهذا ٌتضمن استخدام الحاسوب فً الضبط 

العددي المباشر فً أدوات مكائن الضبط المكٌف والوصول إلى أقرب ما ٌكون إلى الكمال والفاعلٌة وإٌجاد 
 املة باإلضافة إلى تطبٌقات اإلنسان اآللً فً الصناعة.أنظمة تصنٌعٌة متك

 
ختحلي ختشغي خالم ا خخ551

ٌقدم هذا المساق طرٌقة تحلٌلٌة لمختلف العملٌات التشغٌلٌة من ناحٌة مٌكانٌكٌة وفٌزٌائٌة، كما ٌغطً هذا 
لببلستٌكً للمواد، سبلمة المساق الظواهر األساسٌة الواقعة ضمن هذه العملٌات مثل البلٌان، االحتكاك، التدفق ا

 السطح والجوانب االقتصادٌة.

 
خالت مياخللت نيع/خمتق اخ552

ٌتناول هذا المساق عملٌة التصمٌم المٌكانٌكً من وجهة نظر قابلٌة المنتج للتصنٌع، حٌث ٌبحث فً تؤثٌر 
ٌشتمل المساق على المواد المستخدمة وطرق اإلنتاج المتوفرة واإلعتبارات اإلقتصادٌة على عملٌة التصمٌم. 

دراسة اعتبارات التصمٌم لخصائص عملٌات اإلنتاج كتشغٌل المعادن والسباكة والطرق والبثق والتشكٌل 
والمساحٌق المعدنٌة، والتصمٌم بإستخدام المواد الببلستٌكٌة. كما ٌتضمن المساق عملٌة التصمٌم من وجهة نظر 

 المساق مشارٌع وحاالت عملٌة متعلقة بهذه الموضوعات.قابلٌة المنتج للتجمٌع مع العناصر األخرى. ٌطرح 

 
خان سصخاإلنسا خاآللي/خمتق اخ553

ٌطرح هذا المساق النظرٌات األساسٌة ألنظمة اإلنسان اآللً وتطبٌقاتها فً التصمٌم الهندسً، معرفة المبادئ 
نسان اآللً مثل نظرٌات الحركٌة التً تحكم حركة األذرع، كما ٌركز هذا المساق على قضاٌا التحكم فً اإل

 التحكم متعددة المتغٌرات.

 
خأنظمصخالتحكا/خمتق اخ554

ٌضم هذا المساق تفنٌات متقدمة لتحلٌل األنظمة الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة والكهرمٌكانٌكٌة. ٌتم التركٌز فً هذا 
 أنظمة التحكم.المساق على مفاهٌم مثل اقترانات حالة الفضاء، االستقرارٌة، المبلحظٌة، التحكمٌة فً 
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خنظ يصخالدنا  خالمح   خ557خ
ٌتم التطرق فً هذا المساق لنظرٌة العناصر الحدٌة وتطبٌقاتها، مراجعة فً علم المصفوفات ومفهوم المرونة، 

اشتقاق معادالت عناصر الجهد واإلجهاد الحدٌة واألجسام المتماثلة وغٌرها. كذلك ٌتم تطبٌق مفاهٌم نظرٌة 
ً حلول أنظمة مثل االهتزازات، اإلجهاد الحراري، أنظمة الموائع وذلك باستخدام الطرق العناصرالحدٌة ف

 العددٌة بمساعدة الكمبٌوتر.

 
خم اضيعخاا صخفيخالت نيعخ557

 سٌتم اقتراح مواضٌع مختلفة فً التصمٌم والتصنٌع وسٌتم اعتمادها بعد موافقة  مجلس القسم علٌها.
 


