
 

 الماجستير برنامج  وصف مساقات
 في قسم الهندسة الصناعية

 
 تصميم التجارب الهندسية 710

يهدف هذا المساق إلى تزويد الطلبة بالتفاصيل الالزمة لتصميم تجارب هندسيية 
واختبييارات  لتحليييل اللمليييات التصيينيليةا التجييارب الهندسييية اللوامييل الب ييرية

ت التالييييةس سساسييييات تصيييميم ي يييمل المسييياق المو يييو ا .اللمييير اراترا ييي 
التجاربا المجمو اتا تجريبات اللواملا التصميم المتل  ة )المرتبة(ا تحليل 

 السطوح الناتجة وتقدير التأثير.

 
 الوثوقية وضبط الجودة 740

ي م هذا المساق مقدمة لتطوير الجودة  لى سساس احصائ  لألستفادة منها اي  
ائية ايي  تلريييف و ييياس وتقييييم المجييارت الصيينا ية. اسييتلمال الطييرق ارحصيي

مفهييوم الوثو ييية للمنتجييات واللمليييات والخييدمات ذمييا يرذييز هييذا المسيياق  لييى 
والتوزيييا اصحصييائ  والتن يييم والتقييدير دراسيية الوثو ييية مييا حيييف الو ييائف 

 .واختبار اللمر المتسارع وتحسينها
 

 أنظمة تفاعل اإلنسان واآللة 742
ميية المتذامليية للتفا ييل بيييا اصنسيياا وا ليية يهييدف هييذا المسيياق إلييى تحليييل ا ن 

وتييييأثير هييييذ  ا ن ميييية الجسييييدي والنفسيييي  ايييي  تحديييييد ارسييييتجابات لألاييييراد 
والجما ييات. ذمييا يحلييل هييذا المسيياق التفا ييل النيياتا بيييا ا اييراد والجما ييات 

 وا رتا ذما يطرح البحوف الحديثة الت  تخص هذا النوع ما ا ن مة.
 

 صناعيةالميكانيكا الحيوية ال 743
يقيييدم هيييذا المسييياق مراجلييية لترذييييب الل يييالت والل يييام والمفاصيييل وملراييية 
و ائفهيياا تطبيييا مبييادا  لييم الحرذيية  لييى حرذيية اصنسيياا واللوامييل اصنسييانية 
المختلفة ودراسة تطبيقات نماذج الميذانيذا الحيوية لتتالئم ما بيئة اللمل خاصة 

   مال مناولة المواد وا  مال اليدوية.
 

 إدارة المشاريع 745
لمختليف ا وجيا اصداريية والتقنيية صدارة الم يارياا  موا ياي م هذا المساق 

هييذا المسيياق بلييق الطييرق المسييتخدمة ايي  مجييال إدارة الم يياريا مثييل يطييرح 
إيجيياد المسييار الحييرجا بنييات ال ييبذات وتحليلهييا رإسييتخدام الطييرق اصحصييائية 

يتلرق المساق إلى ذيفية التلاميل  لحساب ا و ات الالزم صنهات الم روع ذما
ما المصادر الب يرية والييير ب يرية وطيرق حسياب النفقيات ذميا سييتم  يرق 
وتدريب الطلبة ما خيالل هيذا المسياق  ليى بيراما الحاسيوب والمسيتخدمة اي  

 اصدارة الهندسية.



 

 طيط المنشآت ونقل الموادتخ  746
لمليييات الصيينا ية يحلييل هييذا المسيياق ن يياطات اصنسيياا المن ميية ايي  مجييال ال

والمذتبيةا ذما يقدم الطرق الحديثة لإلرتقات بتخطيط المن آت. يقدم هذا المسياق 
ا ن ميية الحييديف لنقييل المييوادا اسييتالمهاا  ييحنها وتخزينهييا تو يييف ا ن ميية 
الخبيرة ا  تخطيط المصنا وتن يم حرذة الناس والمواد داخلا ذما يقيدم بليق 

 ات لنقل المواد.يالتقن
 

 الرشاقة والمرونةاإلنتاج بإستخدام مفاهيم أنظمة  747
ا التصينيا الر ييايقدم هذا المساق المفاهيم ا ساسية لإلنتاج بنياتا   ليى مبيادا 

التلييرف  لييى سدوات ونميياذج إدارييية تسييتلمل ايي  تصييميم وبنييات وت ييييل ن ييام 
تصيينيل  وايي  نفييس الو ييت يمذييا تطبيقهييا  لييى سي  مليييات  خيير . وذمثييال 

واختييار  ميرانتياج اي  تويوتياا ذميا يطيرح هيذا المسياق مفهيوم اختبار ن ام اص
ا ذمييا يحيياول هييذا المسيياق دمييا  ييرذة اييوردتطبيقيية  لييى ن ييام اصنتيياج ايي  

 لتحقيا س لى استجابة.( مرا ور ياالمفهوميا ملا  )
 

 التمويل والتسويق الصناعي  748
 يت يييا منهييا سييلوت المسييتهلت الصيينا   تجييزيتنيياول هييذا المسيياق  ييدة موا

لسوقا تخطيط التسيويا للمنتجيات ارسيتهالذية والصينا ية وملراية التيييرات ا
ذات اللال يية بييالقرار التسييويق ا التنبييل بحجييم الطلييب والمبيلييات ذمييا ي ييم هييذا 

 لتحلييل الميال ا وطيرقوالتقيارير الماليية  المحاسيبةالمساق مقدمية حيول مبيادا 
الموازنيية والتخطيييط و ايي  اللمييلا وإدارة راس المييال وتقييييم سوجييا المخيياطرة

 التمويل الداخل  وسياسة الحصص.و اووالدي و بط ا رباح
 

 إدارة بحوث العمليات  750
يهدف هذا المسياق إليى تزوييد الطلبية بالقيدرة  ليى اسيتلمال النمياذج الريا يية 
المتقدميية ايي  القييرارات اصداريييةا ي ييمل المسيياق صييية لنميياذج ا مثليية لألن ميية 

وا ن مة ذات الطبيلة ارحتماليةا سدوات البحف ا مثلييةا ذات الطبيلة المحددة 
 تحليل القرارا ن ريات اصنت ارا جدولة اصنتاج ونماذج التخزيا.

 
 تحليل القرارات والمخاطر  751

يرذز هذا المساق  لى تحليل القيرارات الملقيدة اي  سن مية اصنتياج واللميل اي  
ائل مستخدمة ا  هيذا المجيال مختلف ال روف. ذما يطرح هذا المساق  دة وس

اصسيتنتاجات اصحصيائيةا س يذال التيأثيرا البرمجية الهداييةا  مليية التحلييل  مثل
 القرارا ون رية القيمة المتلددة. تسلسليةالطبق ا 

 
 المحاكاة الصناعية  752

يرذييز هييذا المسيياق  لييى بنييات وتحليييل نميياذج المحاذيياة لألحييداف المنفصييلة ايي  
مل لتزويد الطلبة بالقدرة والخبرة  لى تحليل المدخالتا بنات سن مة اصنتاج والل

النماذج وتحليل المخرجات وذلت بتطيبيا برنياما خياص بالمحاذياة بالحاسيوب. 
 هذا البرناما يسا د ا  تقييم ا ن مة الجديدة سو تطوير ا ن مة الموجودة.



 
 تخطيط مصادر المشاريع  753

 طيرق. ذما يرذز  ليى بالتذامل الملسس ة ملراال زيادةيهدف هذا المساق إلى 
للوصييييول إلييييى التذامييييل إدارة اللمليييييات. إدارة الملرايييية وتخطيييييط المصييييادر 

 .إلى إدارة اللال ة ما الزبائاإدارة المزوديا . ابتدات  ما الملسس 
 

 استراتيجات التصنيع  754
يهييييدف هييييذا المسيييياق إلييييى تزويييييد الطلبيييية بفهييييم ا وجيييية الن رييييية واللملييييية 

تراتيجيات التصييينيا. والقيييدرة  ليييى تذاميييل هيييذ  ا وجييية ميييا اسيييتراتيجية صسييي
الملسسةا ما الموا يا ا خر  ا  هذا المساق تطوير استراتيجيات التصنياا 

 التصنيا المرذز وتذامل استراتيجية اللمل.
 

 الذكاء المحوسب  755
سن مية يزود هذا المساق الطلبة بتقنيات الذذات المحوسيب المسيتخدم اي  تصيميم 

التصنيا ذما يرذز  لى سدوات ووسيائل اليذذات الصينا   مثيل ا ن مية المبنيية 
  لى الملراةا ال بذات اللصبية وتذنولوجيا المجمو ات.

 
 إدارة الصيانة والقابلية للصيانة   756

يقييدم هييذا المسيياق التفاصيييل والتقنيييات المسييتخدمة ايي  مجييال  ابلييية الصيييانة 
ييية للصيييانة مييا  ييدة جوانييب مثييل التصييميم والتقييييم الهندسيييةا ودراسيية القابل

 والتخطيط و ال ة  ابلية الصيانة ما الوثو ية.
 

 تحقيق المنتج  757
يطييرح هييذا المسيياق  ييدة موا يييا ذات  ال يية بييالمنتا مثييل سييلوت المسييتهلتا 
طبيلة الم روع سو الملسسةا القيمة للمنتا المستقبل  بإستخدام استراتيجية ن ر 

  بط الجودة ارحصائ  واصبتذار.والجودةا ما الموا يا ا خر ا التذلفة 
 

 مواضيع خاصة في اإلدارة الهندسية  759
 لييى موااقيية مجلييس  اصدارة الهندسييية سييوف تقتييرح بنيياتا  ة ايي  موا يييا مختلفيي

 القسم.
 

 المواد الهندسية المتقدمة  760
يتنيياول هييذا المسيياق بلييق المييواد الهندسييية مييا حيييف الترذيييب والخصييائص 
الميذانيذية والذيميائية والفيزيائية باص ااة إلى اص تبارات التصنيليةا ما هذ  

وملراة المنتجات المصنو ة منا والملالجة الحراريية  المواد الفورذ سو الصلب
نيذلا اللا وسبائذاا ما المواد ا خر  المطروحة النحاسا الزنتا المينيسيوما 

 ا لومنيوم باص ااة إلى بلق المواد غير الملدنية ا خر .



 
 علم التريبولوجي  761

طريقة  ياسة واميت يتناول هذا المساق ارحتذات ا  الملادا والبالستيت والسير
وتقليليياا يو ييل ذييذلت البلييياا ايي  الملييادا والبالسييتيت والسيييراميت وطريقيية 

واسييلوب   ياسييا. طييرق تقليييل ارحتذييات  ييا طريييا الت ييحيم بإسييتخدام الموائييا
 ارختيار المناسب لهذ  المواد.

 
 السلوك الميكانيكي للمواد  762

ة البلوريية وغيير البلورييةا يطرح هذا المساق  دة موا ييا منهيا الميواد الصيلب
الليييوب البنائييية ايي  المييوادا الت ييو  البالسييتيذ  ايي  المييواد متلييددة البلييورات 
والمواد ذات البلورة الواحدة. ن رية اصنخالعا تقنيات تقوية الميواد ذميا ييدرس 

 هذا المساق السلوم الميذانيذ  للمواد اثنات الخدمة.
 

 يةتكنولوجيا المواد الغير المعدن  763
غيير الملدنيية ميا حييف ى دراسة سنواع مختلفة ميا الميواد يهدف هذا المساق إل

 ترذيبهاا خصائصهاا تطبيقاتها والطرق المختلفة لتصنيلها.
 

 العمليات التصنيعية / متقدم  765
يهدف هذا المساق إلى تلريف الطلبة بلدد ما اللمليات التصنيلية مثل  ملييات 

صنيلية الد يقةا ت ذيل الملادا وتصنيا ا دوات ما التجمدا إجرات اللمليات الت
الواح ملدنية  مليات إزالة المليدا واللملييات التي  تجيري  ليى سيطل المليدا 

 ذما يو ل هذا المساق  مليات الربط والتجميا.
 

 / متقدممكائن اإلنتاجتصميم   767
يية حييف المسيتخدمة لتصينيا القطيا الميذانيذيتناول هذا المساق دراسة المذيائا 

ي مل اللناصر والمليدات الرئيسيية )المنزلقياتا المحاميلا المحرذياتا محياور 
الدورااا وسائل التثبيتا المتحذماتا وغيرها( ذما يتناول المساق طرق  يياس 
ا خطات النسبية اي   ملييات القطيا سيوات ا خطيات المتيييرة سو الثابتية وطيرق 

الت ييل ومنيا اهتيزازات  لآللة اصهتزازايالتلويق  ا هذ  ا خطات واختبار 
يتلرق المساق للتوجهات الحديثة ا  تذنولوجيا ادوات القطيا مثيل  .سداة القطا

ا الت ييل  ال  السر ةا الت ييل متليدد المحياورا متوازية الداامذائا الحرذة 
 الت ييل الجاف وغيرها.

 
 التصنيع الدقة   768

لإلنتيياج  ييال  الد يية. ت ييتمل ت ييييل  مليييات اليرذييز هييذا المسيياق  لييى تصييميم 
 ات  لى  ناصر سدوات القطياا مصيادر الخطيأ اي   ملييات الت يييل  ومو ال
( ذميا يطيرح هيذا مرتبطية بلمليية الت يييل وغيرهياحراريةا حرذييةا مصادر )

ول نيياتوي ل الييد يا ذالخراطيية باسييتخدام الميياست ييييالالمسيياق نميياذج للمليييات 
لمرا بة والسيطرة  لى  ملية الت ييلا المساق المجسات المستخدمة  غراق ا

 .طرق القياسا المحرذاتا وسمثلة موسلة ما تصميم المذائا



 
  الحاسوبباستخدام متقدم الالتصنيع   770

اي  سن مية التصينيا وهيذا يت يما  الحاسيوبهذا المساق هو تطبييا تذنولوجييا 
المذييف  مذائا ال بطسدوات دي المبا ر ا  دا  ال بط الل الحاسوباستخدام 

إيجيياد سن ميية تصيينيلية ووالوصييول إلييى س ييرب مييا يذييوا إلييى الذمييال والفا لييية 
 اصنساا ا ل  ا  الصنا ة. اتمتذاملة باص ااة إلى تطبيق

 
 تحليل تشغيل المواد  771

يقدم هذا المساق طريقة تحليلية لمختلف اللمليات الت ييلية ما ناحيية ميذانيذيية 
مسييياق ال يييواهر ا ساسيييية الوا لييية  يييما هيييذ  وايزيائييييةا ذميييا ييطييي  هيييذا ال

اللمليييات مثييل البليييااا ارحتذيياتا التييداا البالسييتيذ  للمييوادا سييالمة السييطل 
 والجوانب ار تصادية.

 
 للتصنيع/ متقدمالتصميم   772

الميذييانيذ  مييا وجهيية ن يير  ابلييية المنييتا  يتنيياول هييذا المسيياق  ملييية التصييميم
مييواد المسييتخدمة وطييرق اصنتيياج المتييوارة حيييف يبحييف ايي  تييأثير الا للتصيينيا

واص تبييارات اص تصييادية  لييى  ملييية التصييميم. ي ييتمل المسيياق  لييى دراسيية 
ا تبيييارات التصيييميم لخصيييائص  ملييييات اصنتييياج ذت يييييل المليييادا والسيييباذة 
والطييرق والبثييا والت ييذيل والمسيياحيا الملدنيييةا والتصييميم بإسييتخدام المييواد 

المساق  مليية التصيميم ميا وجهية ن ير  ابليية المنيتا ذما يت ما  .البالستيذية
للتجميا ما اللناصر ا خير . يطيرح المسياق م ياريا وحيارت  مليية متللقية 

 بهذ  المو و ات.
 

 هندسة اإلنسان اآللي/ متقدم  773
ايي   وتطبيقاتهييايطيرح هييذا المسيياق الن ريييات ا ساسييية  ن مية اصنسيياا ا ليي  

مبادا الحرذية الت  تحذم حرذة ا ذرعا ذما يرذز التصميم الهندس ا ملراة ال
ا  اصنسياا ا لي  مثيل ن رييات اليتحذم متليددة    ايا التحذمهذا المساق  لى 

 المتييرات.
 

 أنظمة التحكم/ متقدم  774
ي يييم هيييذا المسييياق تفنييييات متقدمييية لتحلييييل ا ن مييية الذهربائيييية والميذانيذيييية 

المسياق  ليى مفياهيم مثيل ا ترانيات حالية  يتم الترذيز ا  هيذا والذهرميذانيذية.
 الف اتا ارستقراريةا المالح يةا التحذمية ا  سن مة التحذم.

 
778  

يتم التطرق ا  هيذا المسياق لن ريية اللناصير الحديية وتطبيقاتهياا مراجلية اي  
 ليم المصيفواات ومفهييوم المرونيةا ا ييتقاق مليادرت  ناصيير الجهيد واصجهيياد 

ماثليييية وغيرهييييا. ذييييذلت يييييتم تطبيييييا مفيييياهيم ن رييييية الحدييييية وا جسييييام المت
اللناصرالحدية اي  حليول سن مية مثيل ارهتيزازاتا اصجهياد الحيراريا سن مية 

 الموائا وذلت باستخدام الطرق اللددية بمسا دة الذمبيوتر.
 

 مواضيع خاصة في التصنيع  779
د موااقة  ا وسيتم ا تمادها بليسيتم ا تراح موا يا مختلفة ا  التصميم والتصن

 .مجلس القسم  ليها


