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 سعود الملك جامعة
 الهندسة كلية

 الصناعية الهندسة قسم
 الصناعية الهندسة في العلوم بكالوريوس برنامج

 

 مقدمة -1

م( مع أنه كان  2002هـ )1422تم إنشاء قسم للهندسة الصناعية بكلية الهندسة قسما قائما بذاته في عام 
نذ مم( تحت مظلة قسم الهندسة الميكانيكة.  ويسهم القسم بصورة أساسية  1983هـ )1403برنامجا يقدَّم منذ عام 

تقديم برنامج الهندسة الصناعية في تطور وتنمية الوطن حيث يلعب المهندس الصناعي دورا حيويا في جميع 
نتاجية الحكومية والخاصة ينعكس ذلك على الخطط التنموية واألقتصادية لما يقدمه هذا التخصص إلالقطاعات ا

عي والخدمي المحققة لمعدالت إنتاج وكفأة من خبرات ومهارات في تحليل وتصميم وتشغيل أنظمة اإلنتاج الصنا
 إنتاجية وجودة عالية وبسعر مناسب بأفضل وسائل وأساليب العمل العلمية الهندسية والحاسوبية الحديثة والمتكاملة.

 
 الصــناعيين نالمهندســي وتخرج لتعليم الجودة عالي برنامج تقديم في الصــناعية الهندســة برنامج مهمة وتتمثل

  .فعال بشكل وقيادتها المهنة بممارسة لهم تسمح التي واألدوات والفنية العلمية دراتبالق المجهزين
 

 والعمل ةاألنظم هذه وتطبيق وتطوير وتحســـــــين وتجهيز تصـــــــميم في بارز بدور الصـــــــناعي المهندس ويقوم
 مباســـــتخدا الموارد، من وغيرها وطاقة ومعلومات ومعدات ومواد بشـــــرية عناصـــــر من تحتويه وما أجزاءها تكامل على
 أســــــاســــــيات مع والمدمجة الجتماعيةوا والطبيعية الرياضــــــية العلوم من المتخصــــــصــــــة والمعارف المهارات من العديد

ـــــــــــج  لخدمة طرقو  متكاملة منهجيات صياغة في وتوظيفها اآللي الحاسب واستخدام الهندسي والتصميم التحليل ومناهـ
  المدروسة. للنظم والتقييم والتوقع والوصف والتصميم التحليل في تستعمل هندسية وبرامج فعالة

 
 نواعهابأ اإلنتاجية األنظمة وتقنيات عناصـــــــر مختلف مع لتعاملل الصـــــــناعي المهندس بإعداد القســـــــم ويقوم

 لصــــــناعيةا الهندســــــة برنامج خريجي يكون حيث واألهلية الحكومية العمل قطاعات في والخدمية الصــــــناعية المختلفة
 يعالتصـــــــــــن وهندســـــــــــة الجودة هندســـــــــــة ذلك في بما الفنية، الوظائف من متنوعة مجموعة في مهنةال متابعة على قادرا

 الصــيانة هندســةو  الســةمة وهندســة العمليات هندســةو  الهندســية اإلدارةو  اللوجســتيو  والعملياتي اإلســتراتيجي والتخطيط
دارة الصــــناعية والتكاليف اإلنتاج وهندســــة  من وغيرها ،العمل وبيئة اإلنســــانية العوامل وهندســــة الهندســــية المشــــاريع وا 
دارية إشــــــــرافية أدوار إلى معظمهم وينتقل الفنية. األعمال  التي ناعاتالصــــــــ في تنفيذيين قادة منهم العديد ويصــــــــبح وا 

 المختلفة هبمســـــــميات الوظائف من العديد في واســـــــعة وظيفية فرص للخريجين ناعيةالصـــــــ الهندســـــــة توفرو  يختارونها.
 مهندس – إنتاج مهندس – صـــــناعي تخطيط مهندس - الصـــــيانة مهندس – جودة مهندس – تصـــــنيع مهندس }مثل:
 – مشـــرو  مهندس – وأزمنته العمل محلل – صـــناعي مهندس – صـــناعية أنظمة محلل – ســـةمة مهندس – ياتعمل

 وغيرها{. – مبيعات مهندس
 

 بتطويرها يقومو  الصــــناعية الهندســــة في والدكتوراه والماجســــتير البكالوريوس درجات لنيل برامج القســــم ويقدم
 الصــناعية دســةالهن حقول على مبنّية البرامج وهذه والمحلية. الميةالع التطورات مع متمشــيا يكون لكي مســتمرة بصــورة
 :وهي تخصصية مجاالت أربع تشمل التي
 :ويهتم هذا المجال بتصميم وتحليل أساليب اإلنتاج ونظم التصنيع حيث يشمل على العديد  هندسة نظم التصنيع

التصميم  –أتمتة العمليات والنظم بإستخدام الحاسوب  –تصميم المصانع  –من العلوم منها }تقنيات التصنيع 
 وغيرها{. –تصميم أنظمة التصنيع  –والتصنيع المساند بالحاسوب 
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 :ويهتم هذا المجال بدراسة وتحليل العمليات الصناعية، هندسة سةسل  هندسة نظم العمليات الصناعية واإلمداد
علوم  –يد من العلوم منها }بحوث العمليات الصناعية اإلمداد وتخطيط ورقابة اإلنتاج حيث يشمل على العد

 ها{.وغير  –تحليل التكاليف اإلنتاجية  –علوم تخطيط وتصميم سةسل اإلمداد –تخطيط ورقابة اإلنتاج 
 :ويهتم هذا المجال بتصميم وتحليل العمل وأزمنته وفقًا للعوامل البشرية من أجل تحقيق  هندسة العوامل البشرية

وقت دراسة ال –جية أفضل حيث يشمل على العديد من العلوم منها }هندسة العوامل اإلنسانية مستويات إنتا
 وغيرها{. –والحركة 

 :ويهتم هذا المجال بتصميم وتحليل نظم الجودة والسةمة والصيانة  هندسة نظم الجودة والسالمة والصيانة
 -جودة هندسة ال –لعلوم منها}هندسة الصيانة الةزمة لمنظومات اإلنتاج المختلفة حيث يشمل على العديد من ا

 وغيرها{. -هندسة السةمة المهنية
 

 ويهدف البرنامج للتالي:
سيكون الخريجون قادرين على تحديد وتعريف وتنفيذ حلول فعالة لحاالت حقيقية في أنظمة الصناعات  : 1 الهدف 

ة المتطورة نيات والمعرفالتصنيعية والخدمات عن طريق تطبيق علوم الهندسة الصناعية واألدوات والتق
 المعاصرة.

سيكون الخريجون قادرين على تحديث مهاراتهم المهنية بشكل مستمر لتصميم نظم اإلنتاج المتكاملة  : 2 الهدف 
 من الناس، والمعدات، والمعلومات، والطاقة والمواد والموارد المالية.

 .وأعضاء الفريقسيكون الخريجون قادرين على التواصل والعمل بشكل فعال وأخةقيا كأفراد  : 3 الهدف 
 سيكون الخريجون قادرين على تولي أدوار قيادية في المهنة ومجتمعاتهم. : 4 الهدف 

 
ويتم تحقيق هذه األهداف بقدرات يتم اكتســـــــــابها من خةل مجموعة مخرجات للتعلم تنعكس علي أداءه في 

 عملة خةل ممارساته العملية وهي كالتالي:
a)  والعلوم والهندسةالقدرة على استخدام المعرفة في الرياضيات. 
b) القدرة على تصميم وتأدية التجارب وكذلك تحليل وتفسير البيانات. 
c)  ن   ونظام متكامل يشـــــمل البشـــــر والمواد القدرة على تصـــــميم وتطوير وتطبيق وتحســـــين أســـــلوب   مكوم

والمعلومات والطاقة ليةءم احتياج مرغوب به ضـــــــــــــمن قيود حقيقية مثل: قيود اقتصـــــــــــــادية أو بيئية أو 
 .جتماعية أو سياسية أو سلوكية أخةقية أو صحية وسةمة أو قابلية التصنيع أو استدامةا

d) القدرة على العمل في فرق عمل متعددة في مجاالت المعرفة. 
e) القدرة على تعيين وصياغة المسائل الهندسية. 
f) فهم المسئولية المهنية وأخةقيات العمل المهني الهندسي. 
g) ةالقدرة على التواصل بفاعلي. 
h)  التعلم األســــــــاســــــــي الضــــــــرورد لفهم تأثير الحلول الهندســــــــية على الحالة العالمية واالقتصــــــــادية والبيئية

 .واالجتماعية
i) إدراك للحاجة وقدرة المشاركة للتعلم على المدى البعيد.  
j) معرفة القضايا المعاصرة. 
k) للممارسات الهندسية القدرة على استخدام الطرائق والمهارات واألدوات الهندسية الحديثة الضرورية. 

 
وفقا لإلطار الوطني للمؤهةت مجاالت ومخرجات التعلم تعلم  االتمن خةل مج ويتم تحقيق هذه القدرات

 عند االنتهاء بنجاح من البرنامج،  خةل ممارساته العملية تنعكس علي أداءه في عمله
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  بكالوريوسالبرنامج  -2

صمم برنامج البكالوريوس في الهندسة الصناعية بجودة تعليمية ووفقًا ألحدث التطورات العالمية،  وقد ُأعدَّ 
البرنامج بحيث يشــــــــــمل على األســــــــــس العلمية والتقنية والمعارف والمهارات وأســــــــــاليب أخذ القرار واألدوات 

لى ذلك إلعداد الطةب ليكونوا قادرين عالمتكاملة في العلوم الهندســية والعلمية وعلوم الهندســة الصــناعية و 
أداء العمل بفاعلية ولديهم المرونة لممارســـــة المهنة واألعمال اإلســـــتشـــــارية واألكاديمية لدى مختلف أنظمة 

 اإلنتاج التصنيعية والخدمية في القطاعات الحكومية والخاصة. 
نيع  لصــناعية )هندســة نظم التصــوبنيت خطة برنامج البكالوريوس علي أربع مجاالت أســاســية في الهندســة ا

وهندسـة نظم العمليات الصـناعية وهندسـة العوامل البشـرية وهندسـة نظم الجودة والصـيانة والسـةمة(، حيث 
جمعت في برنامج يزود الطةب بالمعلومات والمهارات الضرورية في مهنة الهندسة الصناعية التي تعطي 

 المؤسسات التصنيعية والخدمية. المرونة للعمل في المسارات المهنية في مختلف
 

 ساعة معتمدة( 165) :متطلبات البرنامج (2-1

 فصننن ر دراسننند  بملدر فصنننعدم فل اللا  الدراسنننل 10مدة البرنامج خمس سنننن اق مةسنننم   ل  

 مةسم  كالتالل: 5 مم 2.75ساع  ملتمدة بملدر الدةر عم  165 عع  الطالب  كمار 

 ا  ل  بلد النجاح فل السننن    حدة 32المشننترك  حدث ددرس الطالب فصننعدم فل السننن  ا  ل  

لب  طا مدة  133ددرس ال مدة  132)  حدة ملت حدة+  حدة ملت تدردب ال  حدة  ا باق لمعللع .  المتطع

 : .  تشمر التالل(1) الجد ر   فلضحم كما لعبرنامج هل 

   الطالب العغ د  دت  فدها تنمد  مهاراق سننننننناع  ملتمدة(  32): ا  ل  المشنننننننترك متطعباق السنننننننن

( المةرراق السنننننن  ا  لل 2 اللع   ا سننننناسننننند   دبدم الجد ر )  مهاراق االتصنننننار  الحاسننننن ب

 المشترك  مةسم  عع  فصعدم دراسددم.

  منها: (ساعاق ملتمدة 8دراساق  سالمد  ) :جامل المتطعباق 

 أ(  3)جد رال مةرر  جباري المبدم فل 

 3 ب( 3)جد ر ال مةرراق  ختدارد  المبدن  فل 

  تنةس   لل ساع  ملتمدة( 48) :متطعباق الكعد : 

 40 أ(  4- حدة  جبارد  )جد ر 

 6   ساع  مةرراق تكمدعد  

 2  ب(4-)جد رساعتدم مةررحر . 
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 (  هل:ساع  ملتمدة77) :  الصناعد سمتطعباق الهند 

 66  (أ5) جد ركما مبدن  فل لعمةرراق التخصصس   ساع + 

 4 (ب5) جد رلمشر ع التخرج كما مبدن  فل  ساعاق + 

 6 ج( 5) جد رلمةرراق  ختدارد  كما مبدن  فل  ساعاق 

 د(5) جد رفل  كما مبدم بد م درجاقساع   1لعتدردب اللمعل   متطعباق 

  هـ(5) جد رفل  كما مبدم ساعاقمةرر  ختداري لعبحث بد م 

 

 م زع  عع  الفص ر الدراسد  اللشرة الصناعد نم ذج الخط  الدراسد  فل الهندس   (6)الجد ر  دبدم

 

  متطلبات مشروع  التخرج (2-2

 1-ســاعة لكل جزء( ويســمح للطالب بتســجيل مشــرو  التخرج 2ينقســم مشــرو  التخرج إلى جزأين )
 ويمكن التســــجيلحتى المســــتوى الســــابع.  ويكون ناجحا في جميع المقررات  وحدة 129بعد إكماله بنجاح 
 خةل الفصل األول أو الثاني فقط )ال يمكن التسجيل خةل الفصل الصيفي(. 2-في مشرو  التخرج

 
 عمليمتطلبات التدريب ال (2-3

كتدريب ميداني في أحد القطاعات ذات العةقة أســــــــــــــابيع  10على جميع طةب القســــــــــــــم  إكمال 
وحدة معتمدة وبعد الحصــــــــــول على موافقة القســــــــــم على الجهة   110بالتخصــــــــــص وذلك بعد  نجاحه في 

 المدربة. وال يجوز الجمع بين التدريب الصيفي والفصل الدراسي الصيفي.
 
 
 
 

 الصناعيةملخص متطلبات الخطة األكاديمية لبرنامج الهندسة    ( 1جدول )

 

 التوصيف ساعة المتطلبات

 32 السن  ا  ل  المشترك 
( 2( مهارات كتابة )12( انجليزي )3( مقدمة في اإلحصاء )3حساب التفاضل )( 4كيمياء عامة )

 (1( صحة ولياقة )1( ريادة أعمال )3( مهارات حاسب )3مهارات جامعية )

 (6،   ختداري )( 2 جباري ) :الدراساق اإلسالمد   8 متطعباق الجامل 

 (2، حرة )( 6(، تكمدعل )40 جباري ) 48 متطعباق الكعد 

 متطعباق الةس 

 (6(،  ختداري )4(، مشر ع تخرج )66 جباري ) 76

 ( بد م درجاقند 1تدردب عمعل ) 1

 ند( 0مشر ع بحثل ) 0

  165 المجموع
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 ساعة( 32( السنة األولى المشتركة )2جدول )

 المستوى األول  المستوى الثاني

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

سابق متطلب  الرمز عنوان المقرر  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 رنجأ 100 لغ  انجعدزد  (0، 9، 6) 6   رنجأ 110 تخصصد  لغ  انجعدزد   (0، 9، 6) 6 

 ردض 101 حساب التفاضر (0، 1، 3) 3   نهج 101 مهاراق جاملد  (0، 0، 3) 3 

 ردد 101 ردادة ا عمار (0، 0، 1) 1   تةم 101 مهاراق الحاسب (6، 0، 0) 3 

 كد  101 كدمداء عام  (2، 0، 3) 4    حص 101 مةدم  فل اإلحصاء (0، 2،2)3 

 عرب 100 مهاراق الكتاب  (0، 0، 2) 2   فجب 101 العداق   الثةاف  الصحد  (0، 1، 1) 1 

 المجموع 16  المجموع 16

 
 = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر( )مح ، ت  ، ع (   :  مح = محاضراق  ،  ت  

 
 
 
 

 
  متطلبات الجامعة   (3جدول )

 اإلجبارية متطلبات الجامعة   (أ3جدول )

 الساعات المقررة نوع المقرر
 (مح ، تم ، عم)

 رمز المقرر المقرر اسم

سع  107 أخالقداق المهن  (0،  0،  2) 2 اجباري  

 المجموع 2 

 محاضراق  ،  ت  = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر()مح ، ت  ، ع (   :  مح = 
  

 
 
 

 ساعات )ثالث مقررات (( 6اإلختيارية )بختار الطالب   متطلبات الجامعة   (ب3جدول )

 الساعات المقررة نوع المقرر
 (مح ، تم ، عم)

 رمز المقرر المقرر اسم

سع  100 دراساق فل السدرة النب د  (0،  0،  2) 2 اختداري  

سع  101 سالمد الثةاف  اإلأص ر  (0،  0،  2) 2 اختداري  

سع  102 اإلسال ا سرة فل  (0،  0،  2) 2 اختداري  

سع  103 لالنظا  االقتصادي اإلسالم (0،  0،  2) 2 اختداري  

سع  104 لالنظا  السداسل اإلسالم (0،  0،  2) 2 اختداري  

سع  105 حة ق اإلنسام (0،  0،  2) 2 اختداري  

سع  106 الفةه الطبل (0،  0،  2) 2 اختداري  

سع  108 قضادا ملاصرة (0،  0،  2) 2 اختداري  

سع  109 المرأة  د رها التنم ي (0،  0،  2) 2 اختداري  

 المجموع 6 

 )مح ، ت  ، ع (   :  مح = محاضراق  ،  ت  = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر(
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 
 

 متطلبات الكلية    (4جدول )
 الكلية اإلجباريةأ(  مقررات 4جدول )

 رمز المقرر المقرر اسم
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

 ردض 101 (0،  2،  3) 3 حساب التكامر ردض 106

 ردض 101 (0،  2،  3) 3 المتجهاق  المصف فاق ردض 107

 ردض 107، ردض 106 (0،  2،  3) 3 حساب التفاضر  التكامر ردض 203

 ردض 203 (0،  2،  3) 3 الملادالق التفاضعد  ردض 204

  (2،  0،  3) 4 (1فدزداء عام  ) فدز 103

 فدز 103 (2،  0،  3) 4 (2فدزداء عام  ) فدز 104

  (0،  1،  2) 2 العغ   التخاطب نج  109

 نج  109 (0،  1،  2) 2 الكتاب  التةند  نج  110

  (2،  0،  2) 3 أساسداق الرس  الهندسل هل  104

 هل  104 (2،  1،  2) 3 مةدم  فل التصمب  الهندسل هل  106

 ردض 107، ردض 106 (0،  1،  3) 3 استاتدكا هل  201

  ردض 101، كد  101 (0،  0،  2) 2 الهندس   البدئ  هل  203

  (0،  1،  3) 3  دارة المشاردع الهندسد  هل  402

  (0،  1،  2) 2 هندسلالقتصاد ا  هل  403

 40    المجموع

 
 )مح ، ت  ، ع (   :  مح = محاضراق  ،  ت  = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر(

 
 
 

 الكلية اإلضافية لبرنامج الهندسة الصناعيةمقررات ب(  4جدول )

 رمز المقرر المقرر اسم
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م
 سابق متطلب

 ردض 107 (0،  2،  3) 3 الجبر الخطل ردض 244

  C++”  3 (2  ،0  ،2)“برمج  الحاس ب بعغ   هل  211

 6       المجموع

 )مح ، ت  ، ع (   :  مح = محاضراق  ،  ت  = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر(
 
 
 

الكلية اإلختيارية لبرنامج الهندسة الصناعية(  مقررات ج4جدول )  

المقرر اسم المقرررمز    
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

سابق متطلب  

  2 مةرر حر ***

2              المجموع  

 )مح ، تم ، عم(   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارين  ،  عم  =  عملي )معمل(
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 
 
 

متطلبات البرنامج(  5جدول )  
 مقررات البرنامج اإلجباريةأ( 5جدول )

المقرر اسم المقرر رمز  
الساعات 
 المقررة

 (م، ع م، ت ح)م

 متطلب

 مرافق سابق

  احص 101 (0،  2،  3) 3 (1 دارة اللمعداق الصناعد  ) صنع  214

 هل  211 ردض 107 (1،  1،  3) 3 (1تحعدر اللمعداق الصناعد  ) صنع  222

  كد   101؛  فدز  104فدز ؛  103 (2،  2،  2) 3 م اد التصندع صنع  251

  هل  104صنع ،   251 (1،  2،  3) 3 (1أسالدب التصندع ) صنع  252

  صنع  214 (0،  2،  3) 3 (2 دارة اللمعداق الصناعد  ) صنع  314

  هل  211، صنع  222 (1،  1،  3) 3 (2تحعدر اللمعداق الصناعد  ) صنع  322

  احص  101 (1،  1،  3) 3 تصمد   تحعدر التجارب صنع  333

  هل  211  ،ردض 204 (1،  1،  3) 3 أنظم  التحك  التعةائل صنع  337

 صنع 352 صنع 333 (1،  1،  3) 3  هندس  الج دة صنع  339

  صنع 333 (2،  1،  2) 3 هندس  الل امر البشرد  صنع  341

  صنع  352 (2،  1،  2) 3 تصمد   تحعدر اللمر صنع  342

  صنع 252 (1،  2،  4) 4 (2أسالدب التصندع ) صنع  352

 صنع  352 هل  104 (2،  1،  2) 3 استخدا  الحاسب فل التصمد   التصندع صنع  360

  صنع 360صنع،  339هل ،  106 (2،  1،  2) 3 المنتج  االبتكار تط در صنع  361

  صنع  342 (0،  1،  3) 3 اقتصادداق التصندع  صنع  405

  صنع  322 (2،  1،  2) 3 الصناعد محاكاة ا نظم   صنع 420

  صنع  314 (1،  1،  3) 3 هندس  الم ث قد   الصدان   صنع  438
  هل  203، صنع  341 (1،  1،  3) 3 هندس  السالم   صنع  449
  صنع  342 (1،  1،  3) 3 تصمد  التسهدالق الصناعد   صنع  450
  صنع 450، صنع  360 (2،  1،  2) 3 التصندع المتكامر بالحاس ب  صنع  461
  صنع  314 (1،  1،  2) 2 أنظم  الملع ماق الصناعد   صنع  462
 صنع 450 صنع 438 (1،  1،  3) 3 نظ  التصندع  صنع  469

 66 المجموع

 )مح ، ت  ، ع (   :  مح = محاضراق  ،  ت  = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر(
 

 
 
 

مشروع التخرج( ب5جدول )  

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 سابق متطلب

1-مشر ع التخرج  صنع 496  2 (2  ،0  ،0)  
 مةرراق  جمدع بنجاح ملتمدة ساع  129  تما 

 د م فما السابع المست ى

2-مشر ع التخرج  صنع 497  2 (2  ،0  ،0)  صنع 496 

 4    المجموع

محاضراق  ،  ت  = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر()مح ، ت  ، ع (   :  مح =   
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 
 
 
 

ساعات )مقررين(( 6)يختار الطالب  االختيارية القسم (  مقرراتج5جدول )  

المقرر اسم المقرر رمز  
 الساعات المقررة

 (م، ع م، ت ح)م

 متطلب

 مرافق سابق

  صنع 314 (0،  1،  3) 3 تشغدر نظ  اإلنتاج صنع  480

  صنع 314 (0،  1،  3) 3 سالسر اإلمداد  التم دم صنع  481

  صنع 322 (0،  1،  3) 3 تحعدر أخذ الةرار صنع  482

  صنع 322 (0،  1،  3) 3 تحعدالق الهندس  صنع  483

  صنع 339 (1،  1،  3) 3 المتفد هندس  الج دة  صنع  484

  صنع 449 (1،  1،  3) 3 المتةد هندس  اسالم   صنع  485

  صنع 342صنع،  341 (1،  1،  3) 3 بدئ  اللمرتصمد   صنع  486

  صنع 352 (1،  1،  3) 3 تةنداق التصندع المتةد  صنع  487

  صنع 360صنع،  352 (1،  1،  3) 3 تةنداق التصندع باإلضاف  صنع  488

 صنع 469  (1،  1، 1) 3 نمذج  نظ  التصنع صنع  489

  صنع 438 (1، 1، 3) 3 الصدان هندس   صنع 490

  صنع 438 (0،  1،  3) هندس  الم ث قد  صنع  491

 6 المجموع

 )مح ، ت  ، ع (   :  مح = محاضراق  ،  ت  = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر(   ،   ند: نجاح بد م درج 

 
 

 
)إجباري( لبرنامج الهندسة الصناعية لتدريب العمليا (  مقررد5جدول )  

المقرر اسم  رمز المقرر 
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

سابق متطلب  

  (1ند ) التدردب اللمعل صنع 999

1              المجموع  

 )مح ، تم ، عم(   :  مح = محاضرات  ،  تم = تمارين  ،  عم  =  عملي )معمل(

 
 
 
 

بدون ساعات محتسبة االختيارية القسم (  مقرراتهـ5جدول )  

 المقرر اسم المقرر رمز
 الساعات المقررة
 )مح ، تم ، عم(

 متطلب

 مرافق سابق

 )ند( 0 مشر ع بحثل صنع 998
 ساع   129  تما 

 ملتمدة

 

 )مح ، ت  ، ع (   :  مح = محاضراق  ،  ت  = تماردم  ،  ع   =  عمعل )ملمر(   ،  ند: نجاح بد م درج  
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 الصناعيةالخطة النموذجية لقسم الهندسة  (6جدول )
 

الثانيالمستوى  األولالمستوى     

متطلب 
 مرافقق

 سابق متطلب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

  الرمز عنوان المقرر
متطلب 
 مرافقق

 متطلب سابق
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

 رنجأ 100 لغ  انجعدزد  (0، 9، 6) 6    رنجأ 110  تخصصد لغ  انجعدزد   (0، 9، 6) 6  

 ردض 101 حساب التفاضر (0، 1، 3) 3    نهج 101 مهاراق جاملد  (0، 0، 3) 3  

 ردد 101 ردادة ا عمار (0، 0، 1) 1    تةم 101 مهاراق الحاسب (6، 0، 0) 3  

 كد  101 كدمداء عام  (2، 0، 3) 4     حص 101 مةدم  فل اإلحصاء (0، 2،2)3  

 عرب 100 مهاراق الكتاب  (0، 0، 2) 2    فجب 101 العداق   الثةاف  الصحد  (0، 1، 1) 1  

61 61  المجموع   المجموع 

 
  

 
 المستوى الثالث  المستوى الرابع

متطلب 
 مرافقق

 سابق متطلب
 الساعات المقررة
( عم مح ، تم ، ) 

  الرمز عنوان المقرر
متطلب 
 مرافقق

 متطلب سابق
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

(2،  0،  3) 4 فدز 103  (0،  0،  2) 2    فدز 104 (2فدزداء عام  )   
مةننننننرر  ختدنننننناري ثةافنننننن  

  سالمد 
 *** سع 

 
 ردض 106
 ردض 107

3 (3  ،2  ،0) (2،  0،  3) 4    ردض 203 حساب التفاضر  التكامر   فدز 103 (1فدزداء عام   ) 

(2،  1، 2)3 هعم 104   
مةدمنننننننننن  فننننننننننل التصننننننننننمد  

 الهندسل
ردض 011   هل  106  3 (3  ،2  ،0)  ردض 106 حساب التكامر 

 ريض 106 

 ريض 107 
3 (3  ،1  ،0) ردض 011   هل  201 االستاتدكا   3 (3  ،2  ،0)  ردض 107 المتجهاق  المصف فاق 

 
 كد  101
 ردض 101

2 (2  ،0  ،0) (0،  1،  2) 2    هل  203  البدئ  الهندس    نج  109 العغ   التخاطب 

(0،  1،  2) 2 نجم 109  (2،  0،  2) 3    نج  110 الكتاب  التةند    هل  104 أساسداق الرس  الهندسل 

 المجموع 17  المجموع 17

 
 
 
 

 المستوى الخامس  المستوى السادس

متطلب 
 مرافق

 سابق متطلب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

  الرمز عنوان المقرر
متطلب 
 مرافق

 سابق متطلب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

(0،  2،  3) 3 صنع 214  (2،  0،  2) 3    صنع 314 -2- دارة اللمعداق الصناعد    هل  C++”  211“برمج  الحاس ب بعغ     

 
 صنع 222
 هل  211

3 (3  ،1  ،1)    صنع 322 -2-تحعدر اللمعداق الصناعد   
ردض 107  
ردض 106  

3 (3  ،2  ،0) ردض 244 الجبر الخطل   

(1،  1،  3) 3  حص 101  (0،  2،  3) 3 ردض 203   صنع 333  تحعدر التجارب تصمد    ردض204 الملادالق التفاضعد  

 
 ردض 204

 هل  211
3 (3  ،1  ،1) (0، 2، 3) 3  حص 101   صنع 337 أنظم  التحك  التعةائل   

- دارة اللمعداق الصناعد  
1- 

 صنع 214

 
 صنع 251
 هل  104

3 (3  ،2  ،1) (1،  1،  3) 3 ردض 107 هل  211  صنع 252 -1-أسالدب التصندع    
تحعدر اللمعداق الصناعد  

(1) 
 صنع  222

  2 (2  ،0  ،0)    سع  107 أخالقداق المهن  
 فدز 104
 كد  101

3 (2  ،2  ،2)  صنع  251 م اد التصندع 

 المجموع 18  المجموع 17
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 المستوى السابع  المستوى الثامن

متطلب 
 مرافق

 سابق متطلب
 المقررةالساعات 

 (مح ، تم ، عم)
  الرمز عنوان المقرر

متطلب 
 مرافق

 سابق متطلب
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 الرمز عنوان المقرر

  3 (3  ،1  ،0)  (0،  0،  2) 2    هل  402 الهندسد  دارة المشاردع  
مةرر  ختداري لعثةاف  

 اإلسالمد 
 سع ××× 

(0،  1،  2) 2    صنع 420 محاكاة النظ  الصناعد  (2،  1،  2) 3 صنع 322   هل  403 اقتصاد هندسل 

(1،  1،  3) 3 صنع 333 صنع 352  ع صن 438 هندس  الم ث قد   الصدان   (1،  1،  3) 3 صنع 314    صنع 339  هندس  الج دة 

(2،  1،  2) 3 صنع 352  (2،  1،  2) 3 صنع 333     صنع 342 تصمد   تحعدر اللمر   صنع 341 البشرد هندس  الل امر  

 
 صنع 341
 هل  203

(1،  2،  4) 4 صنع 252   صنع 449 هندس  السالم   (1،  1،  3) 3  صنع 352 -2-أسالدب التصندع  

 

 هل  106
 صنع 339
 صنع 360

(2،  1،  2) 3 هل  104 صنع 352  صنع 361 المنتج  االبتكارتط در (2،  1،  2) 3  
استخدا  الحاسب فل 
 التصمد   التصندع

 صنع 360

81  المجموع 17  المجموع 

 
 
 

 المستوى التاسع  المستوى العاشر

متطلب 
 مرافق

سابق متطلب  
 الساعات المقررة
 (مح ، تم ، عم)

 سابق متطلب متطلب مرافق  الرمز عنوان المقرر
 الساعات المقررة

 (مح ، تم ، عم)
 الرمز عنوان المقرر

 صنع 405 اقتصادداق التصندع (0،  1،  3) 3 صنع  342   *** مةررحر 2  

  2 (2  ،0  ،0) 
مةرر  ختداري لعثةاف  

 اإلسالمد 
 (1،  1،  3) 3 صنع  342   سع  ***

تصمد  التسهدالق 
 الصناعد  

 صنع 450

 
 صنع  360
 صنع 450

3 (2  ،1  ،2) 
التصندع المتكامر 
 بالحاس ب 

 صنع  469 نظ  التصندع  (1،  1،  3) 3 صنع 438 صنع 450  صنع 461

 (1،  1،  2) 2 صنع  314   *** صنع مةرر  ختداري 3  
أنظم  الملع ماق 

 الصناعد 
 صنع 462

 *** صنع مةرر  ختداري 3    صنع 497 (2مشر ع تخرج ) (0،  0،  2) 2 صنع 496 

 
ساع   110اكمار 

 ملتمدة بنجاح
   صنع 999 التدردب اللمعل )ند( 1

 129  تما 

  ملتمدة ساع 

  جمدع بنجاح

 مةرراق

 7 -1 المست ى

 صنع 496 (1مشر ع تخرج ) (0،  0،  2) 2

 
ساع   129اكمار 

 ملتمدة بنجاح
       صنع 998 مشر ع بحثل )ند( 0

21 61  المجموع   المجموع 

=  عمعل )ملمر(   = تماردم  ،  ع  = محاضراق  ،  ت ح(   :  م ، ع  ، ت ح)م  

 درج  بد م نجاح ند:                       مرافق متطعب  ) (
  

 



12 

 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 الصناعيةلبرنامج الهندسة وصـف المـقــررات الـدراســيــة 
 

 وصف متطلبات التخرج
 

 توصيف المقررات -3
 

 األولى المشتركةالسنة  3-1
 

 (0،1،3)3       حساب التفاضل: ريض 101
مفه   النهاد ، حساب النهاداق، اإلتصار  نتائجه، النهاداق عند الالنهاد   النهاداق الالنهائد ، تلردف النهاد ، مفه   

الة ة، المشتةاق اللعدا، التسارع(،ق اعد الضرب  الةسم ، قاعدة السعسع ، مشتةاق الد ار  المشتة ، حساب المشتةاق )قاعدة
ا سد   لع غارتمد ، اإلشتةاق الضمنل  مشتةاق الد ار المثعثد  اللكسد ، نظرد  الةدم  المت سط ،الد ار التزاددد  

 لمرتبط . التناقصد ، التةلر  اختبار المشتة  الثاند ، ا مثعد ، الملدالق ا
 المتطلب السابق: بدون

 
 (2،0،3)4        كيم: كيمياء عامة 101

 -الم ر  طرق التلبدر عم التركدز  -الكدمدائد   الصدغ -النظا  الد لل لع حداق  :الحساباق الكدمدائد   الجزء النظري
التغدراق  أن اع  :الحرارد  .ملادل  فاندرفالس -الحركد  لعغازاق  ق اندنها  النظرد  :الغازاق .حساباق الملادالق الكدمدائد 

أن اعها  الة اندم المتلعة  بها  :المحالدر .الحرارد  الةان م ا  ر لعددنامدكا -قان م هس  تطبدةاته  -فل المحت ى الحراري 
: الت ازم الكدمدائل .الل امر المؤثرة عع  التفاعر -التفاعر  رتب  -قان م سرع  التفاعر  :الحركد  .الخ اص التجمدلد  -

 -نظرداق ا حماض  الة اعد   :ا د نل مبدأ ل شاتعدده  الل امر المؤثرة عع  الت ازم. الت ازم - cK   pK اللالق  بدم
 ا مالح.تمدؤ  -لمحالدر ا حماض  الة اعد  المحالدر المنظم   pH ـحساب ال

حعدر الحجمل،  قداساق  نثالبل التفاعالق،  سرع  الجزء اللمعل: أحد عشر تجرب  عمعد  عع  خ اص المادة،  الت
  التفاعالق.

 المتطلب السابق: بدون
  

 (0،2،2)3       : مقدمة في اإلحصاءإحص 101
 زدلاق لمستمرة، تاالحتماالق، نظرد  بدز، الت زدلاق لعمتغدراق اللش ائد ، بلض الت زدلاق االحتمالد  المنفصع   

 مم عدنه  احدة عدنتدم لمت سط  نسبه، نظرد  التةددر، اختباراق الفر ض.الملادن  لعمت سط، االستةراء 
 

 (0،9،6)6       إنجليزية: لغة أنجل 100
 

  (0،9،6)6      تخصصية إنجليزية: لغة أنجل 110
 

 (0،1،1)1      والثقافة الصحة : اللياقةفجب 101
 

 (0،0،3)3       جامعيةنهج: مهارات  101
 

 (6،0،0)3       تقن: مهارات الحاسب 101
 

 (0،0،2)2       الكتابة: مهارات عرب 100
 الكتاب   ترقد العالماق   التلجب. النصب  تطبدةاق فل مهاراق الةراءة  التحدث،  ظرف الزمام  ظرف المكام   

، بررمالنصب عم السبب أ  ال   الكتاب مهاراق الةراءة عع   تطبدةاق االلكتر ند  عع  الحاس ب  الة امدس  الة امدس 
بدر الر / ادباال/  أدددصف  / التالبدر )ال .النصب(،  كتاب  الفةرة  المةال حال  أ  شرط )ظرفد  النصب أ    داللدالحال  ال

 رسمد .الرسمد   غدر الخطاباق الاللالقاق،  كتاب   (.ت ضدحلال
 

 (0، 0، 1)1       ريد: ريادة األعمال 101
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 متطلبات الجامعة 3-2
 
 

 (0، 0، 2)2                                                                   سلم: دراسات في السيرة النبوية 100
 لها الحةدةد  الص رة مبرزا  سع  ععده هللا صع  الرس ر سدرة ج انب المةرر دستلرض  ،  أهمدتها النب د  السدرة مفه  

 .المغالطاق أ  المبالغاق عم بلددا

 
 الدردس محمد بم المحسم عبد المهندس كرسل  عداد الرحم ، بنبل التلردف فل المدسرة الم س ع المرجع المةرر: 

 . نصرته  سع  ععده هللا صع  بالرس ر لعتلردف اللالمد  الهدئ  مع بالتلا م الملاصرة؛  دراساتها النب د  لعسدرة
 

 (0،0،2)2 الثقافة اإلسالمية أصولسلم:  101
دهدف هذا المةرر  ل  ترسدخ اللةددة اإلسالمد  الصحدح  ،  ربط ا جدار المسعم  بمصادر اإلسال  ا ساسد  ،   براز 
أهمد  تح ر هذه الملارف  ل   اقع حل فل سع ك المسع ،   دجاد الحع ر اإلسالمد  المناسب  لعمشكالق التل تثدرها النظرداق 

ال ضلد  مع رد شبهاتها،  كذا التلردف بأسس الحضارة اإلسالمد ،  بدام  اقع ا م  اإلسالمد   أسباب تخعفها   النظ 
  سبر النه ض بها . 

 
 الكتاب المةرر:

 .. مدار الوطن للنشرالعثيمني بن صاحلحممد الشيخ .اإلميان أصول شرح
 

 (0،0،2)2 في اإلسالم سلم: األسرة 102
 ل   براز خصائص المجتمع اإلسالمل،  ا سس التل دة   ععدها  تجسدد تلالد  اإلسال  فل مجار تك دم دهدف هذا المةرر 

ا سرة، مع التركدز عع  د ر المرأة فل بناء ا سرة  تشكدر المجتمع ، ث  بدام هدى اإلسال   ت جدهاته فل قضاء الز اج 
رة  استةرارها،  بالتالل ترابط المجتمع  تة دته،  أخدراً بدام ،  تربد  ا  الد، ا مر الذي دساعد عع  حفظ كدام ا س

 ملالج  اإلسال  لما دحدث فل نطاق ا سرة مم قضادا  مشكالق،  كذا أه  قضادا المجتمع .
 

 (0،0،2)2 سلم: النظام االقتصادي في اإلسالم 103
 ك بأنماط السع ك بالنظ   المؤسساق التل تدردهدف هذا المةرر  ل  التلردف بالتص ر اإلسالمل لعحداة االقتصادد   كذل

ععدها الة اعد  ا حكا  الشرعد  المتصع  بالحداة االقتصادد   بالنتائج االقتصادد  المترتب  عع  تطبدق ذلك فل الحداة 
 كما دشمر المةرر مةارن  م جزة بالنظ  االقتصادد  ا خرى لدظهر تمدز النظا  االقتصادي. ،اللصرد 

 
 مةرر:الكتاب ال
 .بدر ق :الشامد  الدار :دمشق :الةع  دار المصري، د نس رفدق .د .اإلسالمل االقتصاد أص ر

 
 (0،0،2)2 سلم: أسس النظام السياسي في اإلسالم 104

دهدف هذا المةرر  ل  التلردف بالنظا  السداسل فل اإلسال   أه  ا سس التل دة   ععدها ، ث  بدام تمدز النظا  السداسل 
 اإلسالمل عم النظ  السداسد  ا خرى باعتبار أنه جزء مم نظا  اإلسال  الشامر  أنه نظا  عالمل  أخالقل .

 
 الكتاب المةرر:

 .لعكتاب اإلسكندرد  مركز .المنل  عبد فؤاد .السل دد  اللربد  الممعك  فل التطبدق بدام مع اإلسال  فل الحك  نظا  أص ر-

 .ا ردم :الفرقام دار .فارس أب  الةادر عبد محمد .د .اإلسال  فل السداسل النظا -
 

 (0، 0، 2)2                                                         سلم: حقوق اإلنسان                          105

 ععدها نصق التل اإلنساند  الحة ق أه   استلراض الد لد ،  المنظماق اإلسال  فل اإلنسام حة ق مفه   بدام دتضمم

 .مةارن  تأصدعد  دراس  دراستها ث   مم الد لد ؛ الم اثدق
 

 الكتاب المةرر:
 .الزحدعل محمد .اإلسالمل اإلعالم   اللالمل اإلعالم مع مةارن  دراس  اإلسال  فل اإلنسام حة ق-

 الفتال ي سهدر .اإلنسام لحة ق اللالمل اإلعالم ض ء فل مةارن  دراس  اإلنسام حة ق-
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 (0، 0، 2)2                    سلم: الفقه الطبي                                                                   106

  الممارس بالمردض المتلعة  اللباداق أحكا   بدام  النظامد ، الشرعد   ض ابطهما  المدا اة التدا ي أحكا  بدام دتضمم

 الطبد  الةضادا بلض  دراس  الطبد ،  المسئ لد   اإلذم الطبل،
 

 الكتاب المةرر:
 .الطائف تل الصددق دار :الناشر .الشنةدطل الجكنل محمد .د . ععدها المترتب   اآلثار الطبد  الجراح  أحكا -

 .بدر ق ، الردام دار :الناشر .المبارك قدس.د .الطبد   المسئ لد  التدا ي-

 
 (0، 0، 2)2              سلم: أخالقيات المهنة                                                                    107

 ا خالقداق هذه لتطبدق التاردخل الجانب بدام مع فدها، تراع  التل  الةد  اإلسال ، فل  المهن  ا خالق مفه   بدام دتضمم

 .المهن  فل الشرعد  المخالفاق  أبرز اللالمد ، الشركاق  بلض الممعك  أنظم  فل استها در اإلسالمد ، الحضارة فل
 

 الكتاب المةرر:
 .عةر عطا محم د د.أ المهند ، الةد -

 .السكارنه خعف بالر .د .اللمر أخالقداق-

 اللثدمدم فهد .د .السل دد  اللربد  الممعك  فل  تطبدةاتها اللام  ال ظدف  فل اإلدارة أخالقداق-
 

 (0، 0، 2)2                   سلم: قضايا معاصرة                                                                108

 .تجاهها الملتدر اإلسالمل المنهج  بدام الملاصرة الثةافد  الةضادا ح ر عام  ثةاف  نشر
 

 (0، 0، 2)2                                                       سلم: المرأة ودورها التنموي                   109
 الملاصرة المرأة قضادا  دراس  الخصائص، لهذه  فةا  حاجاتها الرجر عم المرأة تمدز التل الخصائص بدام دتضمم

 تة   أم دجب الذي الردادي الد ر  بدام السداسد ، المشاركاق أ   الزدن  العباس أ  المجتمع أ  با سرة المتلعة 

 .به
 

 الكتاب المةرر:
  الدراساق النب د  لعسن  اللالمد  سل د آر اللزدز عبد بم نادف جائزة .اللدد ن ار .د .النب د  السن  ض ء فل المرأة حة ق-

 .ا  ل  الطبل  .الثاند  الد رة تل الملاصرة اإلسالمد 
 
 

 متطلبات الكلية 3-3
 

 (0،  2،  3) 3 ريض: حساب التكامل 106
 ،، تح در المتغدر، التكامر اللدديالنظرد  ا سنننناسنننند  لحسنننناب التفاضننننر  التكامر، التكامر غدر المحدد ،التكامر المحدد 

الد ار ا سنننند   الع غاردتمد   ،تفاضننننر  تكامر الد ار المثعثد  اللكسنننند  ،المسنننناح ، حج  الد رام، الشننننغر، ط ر الة س
ق التكامر : التل دض ، التجزيء، التل دضنناق المثعثد  ، الكسنن ر الجزئد  ، تل دضنناق طر ، الزائدد   الزائدد  اللكسنند 

 .متفرقه ، ا شكار غدر الملدن ، التكامالق الملتع ، اإلحداثداق الةطبد 
 ريض 101المتطلب السابق: 

 
 (0،  2،  3) 3 ريض: المتجهات والمصفوفات 107

 المتجهل ، ملادالق المسننتةدماق  المسننت داق  فل  الةداسننلالضننرب  المتجهاق فل المسننت ى  الفضنناء الثالثل ، حاصننر
الد ار المتجه  ، نهاداتها ، تصالها ، مشتةاتها   تكامالتها، حرك    ،الفضاء ، السط ح ، اإلحداثداق اإلسط اند   الكر د 

هاداتها ،  تصنننننالها ، مشنننننتةاتها الد ار فل متغدردم أ  ثالث  ، ن ،نةط  فل الفضننننناء ، مك ناق اللجع  المماسننننند   اللم دد 
الجزئد  ، التفاضعل ، قان م السعسع  ، المشتةاق اإلتجاهد  ، المست داق الماس   المستةدماق اللم دد  عع  السط ح ، الةد  
الةصننننننن ى لعدال  فل عدة متغدراق ،ع امر الجرانج، أنظم  الملادالق الخطد  ، المصنننننننف فاق ، المحدداق ، ملك س 

 ن م كرامر.المصف ف  ، قا
 ريض 101المتطلب السابق: 
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 (0،  2،  3) 3 ريض:حساب التفاضل والتكامل 203
المتسعسالق غدر المنتهد  ،  ختباراق التةارب  التباعد ،  ختبار المةارن  ،  ختبار النسب  ، ، ختبار الجذر ،  ختبار التكامر 

لمساحاق التكامر الثنائل ، ا ،متسعسالق الة ى ، متسعسالق تادع ر  ماكع رام ،، المتسعسالق المتنا ب  ، التةارب المطعق
 ،التكامر الثالثل ، التكامر الثالثل فل اإلحداثداق اإلسنننط اند   الكر د  ، الحج   ، التكامر الثنائل فل اإلحداثداق الةطبد 
عع  منحن   عع  سننننطح ، نظرد  جردم ،  حة ر المتجهاق ، التكامر ،مسنننناح  السننننطح ، الحج  ، اللز   ، مركز الثةر

 .نظرد  جا س لعتباعد ، نظرد  ست كس
 ريض 107ريض و  106المتطلب السابق: 

 

 (0،  2،  3) 3 ريض: المعادالت التفاضلية 204
ها  ةات لدرج  ا  ل   تطبد لادالق ا ف  مم م لادالق الخطد  ذاق الرتب ا عع  0أن اع مختع ا نظم  الخطد  ذاق  0الم

 0طردة  متسننننننعسننننننالق الة ى لملادالق الرتب  الثاند  ذاق الملامالق كثدرة الحد د  0امالق الثابت  ، تخفدض الرتب  المل

 متسعسالق ف ردده ، متسعسالق ف ردده لعد ار الز جد   الفردد  ،  مفك ك ف ردده المركب ، تكامر ف ردده.
 ريض 203المتطلب السابق: 

 

 (  0،  2،  3) 3 ريض: الجبر الخطي 244
المصفوفات وعملياتها. أنواع المصفوفات. التحوالت االبتدائية. المحددات، خصائص االبتدائية. معكوس مصفوفة. نظم خطية 

. الداخليج النات الحيزاألبعاد متناهية، الفضاءات الجزئية الخطية.  حيز، وةالخطي يةواالستقالل حيز المتجهاتمن المعادالت. 

 خطي.عامل الالإيجين و متجهات مصفوفةنواة وصورة لتحول الخطوط المالحية المنتظمة. قيم إيجين والتحويالت الخطية، 

 ريض107متطلب سابق: 
  

 (2،  0،  3) 4 (1فيز: فيزياء عامة  ) 103
حرك  ال  فاق ةذحرك  الممع تطبدق دم ، الحرك  فل بلدثابقق(، الحرك  فل بلد  احد مع تسارع الم جهامةدم  )

اد ،  التص كدم  الحرك  الخطد الطاق ، قان م ثباق  كامن   الطاق ، الطاق  ال شغردائرد ، ق اندم ند تم لعحرك   الال
 ثابقجامدة مح ر ا جسا  الد رام 

 
 (2،  0،  3) 4 (2فيز: فيزياء عامة  ) 104

لكهربائل، الطاق  الكامن ،  السل   المغناطدسد : قان م ك ل  ، المجار الكهربائل، قان م جا س، الجهد ا ئد لكهرباا
المجاالق ق اندم كدرتش ف  ، د ائر التدار المباشر  ةدرة اللزر  التداراق  المةا م ،  الطاق  الكهربائد   ال

 مغناطدسل، مصادر المجار المغناطدسل، قان م أمبدر، قان م فارادايمجار المغناطدسد ، حرك  الجسدماق المشح ن  فل 
ة فل ةدر، الRLCلمغناطدسل، الحث المتبادر، د ائر التدار المتردد،  دائرة سعسع   اتل، الطاق  فل مجارالذ  الحث عحثل

  .RLCخدماق دائرة صدى فل ال، ACدائرة 

 فيز 103متطلب سابق: 
  

 (0،  1،  2) 2 اللغة والتخاطبنجم:   109

 التل تغطل المصطعحاق  التلبدراق الخاص  دتك م المةرر مم  حداق "العغ  االنجعدزد  ذاق الهدف الخاص" 
دمد  لطالب الهندس ، حدثمهاراق الت اصر الخطابل  الةراءة المختعف ،  قد صم  المةرر لتط در   دالهندسبالتخصصاق 

 الطالب بالخبرة العغ د  الالزم  لدراسته الهندس   لمستةبعه المهنل.
 

 (0،  1،  2) 2 الكتابة التقنيةنجم:   110
المةرر  ل  تلزدز مهاراق الكتاب  التةند ،  حدث دةد  لعطالب أساسداق  تةنداق الكتاب  الالزم  للرض  اضح  مؤثر دهدف 

بطرق متلددة تشمر التةاردر  اللرض  أ راق اللمر  السدرة الذاتد   المذكراق .   دبرز المةرر مالمح الكتاب    فكاره 
 الدع ،  ا سع ب  الرصان  مع التركدز عع  احترا  الة اعد ا خالقد  فل الكتاب .الفلال  بما دشمر: التركدز،  التنظد ،   

 نجم 109المتطلب السابق: 

  
 (4،  0،  1) 3 هعم: أساسيات الرسم الهندسي 104

يشــــتمل مقرر مباددء الرســــم الهندســــي على االســــقاط المتعامد ورســــم المجســــمات إضــــافة الى القطاعات بانواعها المختلفة 
بة االبعاد على الرسومات الهندسية وقراءة وتفسير المخططات الهندسية ويتم تدريس المقرر اعتمادا على الرسم اليدود وكتا

 الحر واستخدام الحاسب االلي للرسومات ثنائية وثةثية االبعاد بواسطة برنامج االتوكاد واالنفينتور
 بدون :متطلب سابق
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 (2،  1،  2) 3 الهندسي التصميم مبادئهعم:  106

يد مقدمة في التصميم الهندسي وتشكيل الفريق  تحد  مهنة والتخصصات والوظائف الهندسية  مبادئ التحليل الهندسيال
بيئة لبنية النظام الهندسي المعمارية والتحليل الوظيفي. القضايا المتعلقة بالتصميم بالعامل البشرد وا ة المسألة الهندسي

نة البديلة  تقييم البدائل واختيار الفكرة  الدفا  وتقييم األداء للتصميم  تقديم التقارير  أخةقيات المه والسةمة    توليد األفكار
 الهندسية

 هعم 104 :متطلب سابق

 

 (0،  1،  3) 3 هعم: االستاتيكا 201
يةأ ية والثالث نائ عاد الث يل القوى ، العزوم ، عزم اإلزدواج في األنظمة ذات األب يل نظمة القوى : تحل  توازن القوى ، التحل

اإلنشائي : السنام المستوي والهياكل ، توزيع القوى : مراكز األجسام واألشكال المركبة ، عزوم القصور الذاتي للمساحات 

 ، اإلحتكاك .

 ريض 107ريض و  106: متطلب سابق
 

 (0،  0،  2) 2                  الصناعة والبيئة                                                                         هعم 203

تأثير األنشطة الهندسية والصناعية على البيئة. وتغطي المحاضرات أساسيات النظم اإليكولوجية والتوازن  المقرريقدم هذا 
(. وتغطي أيضا EIAاع ومصادر وحدود الملوثات؛ باإلضافة إلى أساسيات تقييم األثر البيئي )البيئي وأنواع التلوث وأنو

 تكنولوجيات مكافحة التلوث وأمثلة التلوث من مختلف القطاعات الهندسية والصناعية.
 ريض   101كيم و  101: متطلب سابق

 

 C++”                                3 (2  ،0  ،2)“هعم: برمجة الحاسوب بلغة  211

البرامج، والتعليقات، والطباعة. تنسيق بنية . نظمة القمية والترجمةاأل. ”++C“بلغة  مقدمة إلى أجهزة الكمبيوتر والبرمجة

اإلدخال /  ملفات التوصل إلى. عباراتالحسابية، وال العملياتاإلخراج، وتسلسل الهروب، وتصحيح البرنامج. المتغيرات، و

ة الرغم من. الداالت المعرفب والتكرار، والتكرار من أجلإذا، آخر ، تبديل األوامر، عبارة اإلخراج. برنامج التحكم باستخدام: 

 . المصفوفات متعددة األبعاد. سالسل والمؤشرات. التطبيقات الهندسية.المصفوفات ذات البعد واحد وإثنينمن قبل المستخدم. 

  
 (0،  1،  3) 3 الهندسية مشاريعإدارة هعم:  402

د . فل المشاردع الهندسدت  م اجهتها دةد  التةنداق التل ت فر حع ر منطةد  لمجم ع  مم قراراق  دارة المشاردع التل 
ة رالتةنداق  ا د اق  اللمعداق المتاح   تطبدةها فل بدء  تخطدط   دا الطالب الحص ر عع  فه  مفصر لبلض دت قع مم 

 عدالمشار طدالمشر عاق  تخط اةد دارة المشر ع بما فل ذلك د رة ح اقد  نهاء المشاردع الهندسد ؛  تغطل الد رة أساس
ةدم  فل  دارة منظماق المشاردع؛ م ف؛د مراقب  التکال ردا داء  التةد ماقدد تة  دالجد ل   التنبؤ بالتدفةاق النةد اقد تةن

 المخاطر.
 

 (0،  1،  2) 2                                                                                       الهندسيقتصاد هعم:اال 403

يمة الوقت وق مفاهيم التكلفةوفهم يتم تقديم هذه المادة للطالب الذين يسجججججلون في كلية الهندسججججة لمنحهم المعرفة األسججججاسججججية 

 . التحليل االقتصادي للمشاريع العامة؛  اإلحالل ؛مقارنة البدائل ؛اراتقياس قيمة االستثم للعمليات المالية؛
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 الصناعيةوصف مقررات الهندسة  3-4
 ( 0،  2،  3) 3                                   -1-صنع    إدارة العمليات الصناعية    214

 بالطعب ت قعق الجدددة فل  دارة اللمعداق؛ الاالتجاها ؛تحدي اإلنتاجد  ؛مةدم  إلدارة اللمعداق، تط ر  دارة اللمعداق
عنق عدر تح ؛فل قطاع الخدماق؛ تخطدط الةدراق  قعالت  قلاق؛ رصد  مراقب  الت قع نهج الت قع؛  ا همد  الةص ى لعت

اختدار  المخز م؛ تغدراق تذبذب دارة تأثدر  ؛تةدد  سعسع  الت ردد  سعسع  الت ردد  نظرد  الث ابق  تحعدر التلادر؛ الزجاج 
مخز م اللعطعب المستةر، نماذج المخز م االحتمالد    المخز مضع النةر.  دارة المخز م، نماذج الم رددم  تحعدر  

  .اآلمم
 احص101:  سابقمتطلب 

 
 (1،  1،  3) 3         (1تحليل العمليات الصناعية ) صنع 222

مةدم  لعبرمج  الرداضد   ا فضعد  ؛ خصائص البرمج  الخطد  ، نمذج  برامج صناعد  متلددة كبرمج  خطد  ؛ الحع ر 
بالرس  ؛ مةدم  لنظرداق سمبعكس ؛ طرق حر المسائر بالةد  الكبدرة  الحع ر الغدر مةددة  غدر المنظ رة ؛ تحعدر الحساسد  

ةر  اإلسناد  أسالدب حعها ؛ مسائر التجمدع الشبكل اقصر المساراق  شجرة  مةدم  فل نظرد  االزد اجد  ؛ مسائر الن
 التشلب ا دن   أقصل انسداب ؛ البرمج  عبر ا هداف.  

 هعم 211،  ريض 107 :  سابقمتطلب 
 

 (2، 2،  2) 3          مواد التصنيع صنع 251
يبات المواد وهياكلتها. خصائص المواد االفيزيائية ؛ تركمتغيرات عواملها ومعالجة هااختبار,خصائص المواد الهندسية 

والميكانيكية؛ المواد الحديدية؛ المعالجة الحرارية؛ سبائك غير الحديدية؛ السيراميك، البوليمرات، المركبات؛ مقدمة إلى مواد 
  .نانو؛ اختيار المواد

 كيم 101،  فيز 104   متطلب سابق :
  

 (1،  2،  3) 3          (1أساليب تصنيع ) صنع 252
المؤثرة ععل اعتباراق التصمد   الج دة  التكعف  ؛ تحعدر ا داء  الجهد  خصائص المادة  الم اد  تصندعخصائص عمعداق 

ر )الحدادة (, عمعداق تشكدر الكتاالنحناء   )السحب اللمدق  الةصدر ا ل اح كالمطبة   سالدب تشكدر الم اد ؛ عمعداق تش
 ؛ عمعداق السباك   حساباتها ؛ عمعداق العحا   ال صر. (االسالك  بثق الم اد سحب  الدرفع  

 هعم 104,  صنع 251متطلب سابق:  

 
 (0،  2،  3) 3         (2إدارة العمليات الصناعية   ) صنع 314

؛ الللعتجطدط اإلجماستخدا  البرمجداق  ؛  دارة اإلدراداق اإلجمالل؛نهج التخطدط  ؛ تخطدط اللمعداق اإلجمالد  المبدلاق
؛ النتاجخط ام ازن   المةددة؛ السل جد ل   ؛عمرافقلجد ل  العمعد   ؛المتةدم   المتأخرة الجد ل  ؛جد ل  عع  المدى الةصدرال

 صنع الةرار. طرق ؛ارنماذج تحعدالق ا عم
  صنع 214متطلب سابق : 

  
 (1،  1،  3) 3        (2تحليل العمليات الصناعية )  صنع  322

البرمج  الددنامدكد  المحد دة ؛ حر المسائر الصناعد  بخط اق التةد    الرج ع ؛ البرمج  با رقا  الصحدح  ؛ طرق 
التفرع   الحد ؛ البرمج  الغدر خطد  ؛ ا فضعد  غدر المةددة لعمتغدراق ا حادد  ؛ شر ط كل تل تل  البرامج الرباعد  ؛ 

 ظرد  الصف ف.سالسر مارك ف ؛ ن
 صنع 222متطلب سابق : 

 
 (1،  1،  3) 3        تصميم وتحليل التجارب صنع 333

مةدم  فل تصمد  التجارب  تطبدةاتها فل الصناع  ؛ اختبار الفرضداق المصمم  عع  المت سط  االنحراف ؛ تحعدر التبادم 
اللش ائد  أ  غدر كامع  ؛ تصمد  التجارب لعل امر الز جد  ؛ تحعدر ا خطاء ؛ التصمد   فةاً لعمستطدالق الملرف  الكامع  

 أ  أكثر  ؛ مةدم  فل منهج سطح االستجاب .
  احص 101متطلب سابق : 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (1،  1،  3) 3       أنظمة التحكم التلقائي  صنع 337
اق  البرمج  التحك  الرقمل باستخدا  الحاسب ، ا تمت  الصناعد   تطبدةاتها،نظرد  التحك  التعةائل ،ساسداق عمعداق التحك أ

  أجهزة البرمج  المنطةد . 
 هعم 211ريض،  204 متطلب سابق :

 

 (1،  1،  3) 3        هندسة الجودة صنع 339
المفاهد  ا ساسد  لعج دة ؛ ال ظائف التل تةدمها أنظم   دارة الج دة ؛ تصمد  الج دة لعمنتجاق إلرضاء اللمالء الداخعدم 
 الخارجددم ؛ دراس  الت زدلاق التكرارد   نماذج االحتماالق فل ضبط الج دة ؛  عداد  استخدا  مخططاق الرقاب  عع  

 الج دة  بناء خطط اللدناق ؛ طرق تحسدم الج دة  تكعف  الج دة ؛ تطبدةاق الحاسب فل م ض عاق الج دة.
 صنع 352 صنع ؛ متطلب مرافق: 333متطلب سابق : 

 
 (2،  1،  2) 3               البشريةدسة العوامل هن صنع 341

مةدم  لعل امر اإلنساند  لدارس  أنظم  اللالق  بدم اللامر  الملدة  ظر ف اللمر ؛ نظرد  الملع ماق ؛ الةدراق اإلنساند  
 ع امر  ظائف ا عضاء ؛ الل امر البدئد   الحرارد  المؤثرة ؛  تصمد  أماكم اللمر  ا د اق الدد د   ا جهزة  التحك  

 . المنا ل  الدد د  ؛ اللامعدمج دة الت اصر بدم   المراقب  ؛ 
 صنع 333: سابقمتطلب 

 

 (2،  1،  2) 3      تصميم و تحليل العمل صنع 342
مةدم  فل تحعدر  تصمد  اللمر ؛ هندس  ال سائر ؛ أسالدب قداس اللمر ؛ تطبدةاق  حد د دراس  ال قق ؛ أنظم  تحعدر 

 الحرك   ال قق. 
 صنع  352متطلب سابق : 

 

 (1،  2،  4) 4       ( 2أساليب تصنيع ) صنع 352
القطع؛  ةيميكانيك؛ القطعتجميع أداة  تقنيات؛ القطعألدوات مواد الشكل الهندسي  ؛الهندسيالشكل  وسمحاتاألبعاد سمحات  

؛ لتشغيلاقطع لعمليات عوامل تحسين متغيرات عمليات بالقطع. القطع على ال تأثير متغيرات عواملعمليات إزالة المواد؛ 

 األساليب التشغيلية.؛ تخطيط غير التقليديال التشغيل

 صنع 252 متطلب سابق:
 

 (2،  1،  2) 3             استخدام الحاسب في التصميم والتصنيع صنع 360
ندسية؛ ؛ نظم النمذجة الهالحاسب في التصميم والتصنيع؛ مكونات أنظمة الحاسب في التصميم والتصنيعمقدمة في أنظمة 

لحاسب في االمنحنيات؛ إسقاطات الشكل الهندسي؛ تبادل البيانات بين أنظمة معالجة التحوالت للسمات الهندسية؛ تمثيل و
؛ نمذجة العناصر المحدودة وتحليلها؛ مقدمة في التحكم االرقمي؛ تحليل نظام تحديد المواقع للتحكم الرقمي؛ التصميم والتصنيع

 البرمجة اليدوية لألجزاء. 

 صنع 352سابق:   متطلب
 

 (2،  1،  2) 3         المنتج و االبتكار تصميم صنع 361
؛ طردة  نشر  ظدف  الج دة؛ م اصفاق المنتج مراحر تطزبر المنتج؛ تحددد متطعباق اللمدر  مةدم  إلدارة االبتكار ؛ 
نظرد  حر  ؛ت لدد ا فكارأساسداق الهندس  الةدمد ؛ أساس الهندس  اللكسد ؛  ؛التحعدر ال ظدفل؛ مك ناق  هدكر المنتج

تط در  مشر ع نمذج  المنتج ؛لمناهج تطبدةد   منهج التصمد  المتدم؛ التصمد  لعتصندع  التجمدع؛مسال  اإلختراع )تردز(؛ 
 . منتج

 صنع  360 صنع؛ 339هعم ؛  106 متطلب سابق:
 

 (0،  1،  3) 3      التصنيعاقتصاديات  صنع  405
مةدم  عم اقتصننننادداق التصننننندع ؛ تحعدر تكعف  اللمال  ؛ تحعدر تكعف  الم اد ؛ حسنننناباق تكعف  النفةاق اللام  ؛ تةددر تكعف  

 التشغدر ؛ تةددر تكعف  المنتج  تسلدر المنتج.
 صنع 342متطلب سابق:  

 
 (2 ، 1،  2) 3       محاكاة األنظمة الصناعية صنع  420

مةدم  عم مفاهد  المحاكاة  تشمر النمذج   لغاق المحاكاة ؛ المدخالق المالئم  لنم ذج المحاكاة  ت لدد ا رقا  اللش ائد  
 ؛ تحعدر المخرجاق مم نم ذج المحاكاة ؛ فاععد   صح  نم ذج المحاكاة. 

  . صنع 322متطلب سابق:  
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (1،  1،  3) 3               هندسة الموثوقية والصيانة  صنع 438
مةدم  مم مفه   الم ث قد  ؛ ت زدلاق اللطر ؛ خصننائص الم ث قد  ؛ تةددر الم ث قد  الحاالق المسننتةع   الغدر مسننتةع  ؛ 
تحعدر حساب  أحمار الصدان  ؛ تخطدط م ارد الصدان   طاقتها اإلنتاجد  ؛ جد ر أعمار الصدان  ؛ تدقدق أعمار الصدان  

 . ؛ أنظم  الحاسب فل  دارة الصدان   قداس أدائها
  صنع 314متطلب السابق: 

 

 (1،  1،  3) 3        السالمة هندسة صنع 449
  الطرق التدردجد ؛لمصنانع فل اتطبدةاق السنالم   ؛منع الح ادث   أسنالدبأسناسنداق  ؛مةدم  عم ل ائح  أنظم  السنالم  

المسننتخدم  فل مجار السننالم  ؛ شننجرة تحعدر  اإلحصننائد الطرق  ؛عم السننالم    مسننؤ لداتها اإلدارة ؛ل سننائر السننالم  
   ارئ .طخط  ال ؛تةدد  مخاطر ا خطار  ؛ سائر تحعدر ا خطاء  ؛ا خطاء 

 صنع 341متطلب مرافق : 
 

 (2،  2،  2) 3               تصميم التسهيالت الصناعية صنع 450
 نا ل  الم اد  ماإلنتاج  الطاق  اإلنتاجد  ؛ تحعدر أسالدب ؛ تصمد   تحعدر تحعدر المنتج  ؛ مراحر تصمد  تسهدالق المصانع  

استخدا  الحاس ب فل تحددد الم اقع  ؛مخططاق المصنع  ؛  اإلنتاجتحعدر مساراق  ؛ع قتحعدر المساحاق  الم ا ؛ 
 . ؛ مسائر تحعدر الم اقع مخططاق التسهدالق الصناعد  

 ،  صنع 342متطلب سابق :  
 

 (2،  1،  2) 3                                     التصنيع المتكامل بالحاسوب صنع 461
مةدم   نظ  التصندع؛ الر ب تاق الصناعد ؛ أنظم  منا ل  الم اد؛ نظا  التخزدم اآللل  االسترجاع؛ التلرف اآللل  التةاط 

مبادئ   ب؛الملع ماق الصننناعد ؛ تخطدط اللمعداق بمسنناعدة الحاسننالبداناق؛ الشننبكاق الصننناعد   نظ  االتصنناالق؛ نظ  
 . التفتدش  التكن ل جداق

 صنع 450،  صنع 360متطلب سابق: 
 

 (1،  1،  2) 2              أنظمة المعلومات الصناعية صنع 462
داة لبناء نظ  د رة الح -التصنننندلد  تحعدر   تصنننمد    تنفدذ نظ  الملع ماق الصنننناعد  ، مع التركدز عع  النظ    البدئاق 

   التحعدر الهدكعل البنائل -نمذج  البداناق  - دجاد   تحعدر متطعباق نظ  بناء نظ  الملع ماق الصنننننننناعد   -الملع ماق 
 دارة  -تحعدر   تصنننمد  نظ  الملع ماق الصنننناعد  بعغ  النمذج  الشننندئد   -التصنننمد  ال ظدفل لنظ  الملع ماق الصنننناعد  

 . عمار اإللكتر ند    ق اعد البداناق المستندة عع  شبك  اإلنترنقا 
 صنع 314متطلب سابق : 

  
 (1،  1،  3) 3                  نظم التصنيع صنع 469

تحعدر  ؛صندع نمذج  نظ  الت ؛ تحعدر أداء انظم  التصندع ؛ ت ماتلأساسداق التصندع ا  تلردف  تصندف انظم  التصندع؛
 .التصندع المرم تحعدر اداءتةند  المجم عاق  التصندع الخع ي؛  ؛الكمل  التجمدللنظ  التصندع لإلنتاج 

 صنع 450؛ متطلب مرافق:  صنع 438متطلب سابق: 
 

  (0، 0، 2 ) 2               1-مشروع التخرج  صنع 496

ن  فل الم اد السابة  عع  تصمد  عمعد  صناعد  ملددهدف المشر ع  ل   تاح  الفرص  لعطعب  فل تطبدق ما قام ا بدراسته 
 خعفد  جمع  ؛ تحددد متطعباق المشر عالم ض ع  البدء فل  اختدار . دت  فل المةرر: تة د  النتائج عع  هدئ  تةردر هندسل

شاء لتجارب أ   ناالستلداد أ  اللمر المبدئل فل ا ؛جمع الملع ماق الحةعد  الالزم   الملع ماق المتلعة  بده ؛ الم ض ع 
  كتاب  فصعدم مم المشر ع مع النتائج المبدئد . ؛النم ذج الرداضل أ  الحاس بل المطع ب 

 دون فما السابع المستوى مقررات وجميع بنجاح معتمدة ساعة 129 تمامإمتطلب سابق: 
 

 (0، 0، 2 ) 2     2-مشروع التخرج  صنع 497

 كمار مشر ع التخرج فل الجزء ا  ر  دشمر ذلك :  جراء التجارب الملمعد  أ  النم ذج الرداضل أ  الحاس بل المطع ب 
ب سابق متطل عرض المشر ع  الدفاع عنه.  ؛  كمار كتاب  تةردر المشر ع  ؛ تحعدر الناتج  كتاب  الت صداق  ؛  نهاؤها 

 صنع 496: 
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 )ند(1       العملي التدريب صنع 999
فل  حدى المؤسساق الصناعد  )تصندلد  ا  خدمد ( فل الةطاعاق الحك مد  أسابدع  10دة   الطالب بالتدرب اللمعل لمدة 

 أ  ا هعد .  دتلرض الطالب خالله لظر ف اللمر التطبدةل  تعمس مجاالق ممارس  المهن . 
  ساعة معتمدة بنجاح 110كمال إمتطلب سابق: 

 

 اإلختياريةالمقررات 
 (1،  1،  3) 3                  نتاجنظم اإلتشغيل  صنع 480

تاج فل الةدرة مساهم  نظا  عمعداق اإلن ؛ استراتدجداق لع ص ر  ل  ا هداف ؛تشغدر اإلنتاج خطط ا عمار  نظم 
إلنتاج اأنظم  عمعداق  ؛اإلنتاجدجداق. أداء عمعداق نظا  تحةدق الت ازم بدم نظا  عمعداق اإلنتاج  االسترات ؛التنافسد 

ما دنبغل قداسه؟ فلالد  الجهاز الشامع . ددنامدكد  عمعداق نظا  اإلنتاج  اإلنتاجد   الكفاءة ؛ الناجح  عع  مست ى عالمل
لخالل مم االتصندع فل  قق  التما  اللمر مةددة نظا  التشغدر اإلنتاج.  ؛الةداس الداخعل ؛عنق الزجاج  ملدالق تةد ؛الم

 (امكانب)مع  (ك ن دب)مةارن   (؛كانبام) المسح ب؛ نظا  التشغدر اإلنتاج ؛فل ال قق المناسبالتما  تنفدذ  اإلهدار؛
مزدج لخطدط  الت ؛ الة ى اللامع  اإلجمالل المتةد . التخطدط السح ب  متطعباق الم اد التخطدط، جد ل  اإلنتاج فل البدئ  

خط ن  م از تخصدص الةدراق  فدزداء المصنع، د رة الزمم، نهج لاالمتثار  السل ؛ة .  جهاق النظر الحددث  إلدارالمنتجا
 د لل. اإلنتاج فل المستةبر مم منظ ر ؛ع امر النجاحالمجاالق الرئدسد    د ؛اإلنتاج المستةبع عمعداقنظ  تط در اإلنتاج. 

 صنع 314متطلب سابق: 
 

 (1،  1،  3) 3                 وينمسالسل اإلمداد والت صنع 481

استعراض سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية؛ تصميم شبكة سلسلة التوريد؛ تحليل وتصميم النظم اللوجستية المحلية 
والدولية؛ تطبيق سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية؛ أدوات صنع القرار والمهارات؛ تطبيق األدوات التحليلية المفيدة للنظم 

على ميزة تنافسية أفضل؛ تحليل خصائص عناصر النظام اللوجستي وعالقاتها المتبادلة داخل الشركة اللوجستية للحصول 
. 

 صنع 314متطلب سابق: 
 

 (1،  1،  3) 3                  تحليل أخذ القرار صنع 482

نماذج وأشجار القرار وال بما في ذلك نماذج المنفعة ؛ساليب المستخدمة في تحليل القرارنمذجة التقنيات واأل المقرريقدم 
اذج حقيقية ناء نمبيقات العملية من خالل بوصف التط ؛لبناء نموذجاإلستنباطية تقنيات اليتم التأكيد على  ؛النظرية االفتراضية

 .وواقعية
 صنع 322متطلب سابق: 

 

 (1،  1،  3) 3                  تحليالت الهندسة صنع 483

التحليالت الثالثة، وهي التحليالت التنبؤية، والتحليالت الوصفية، والتحليالت المفروضة. يستكشف الطالب جميع مجاالت 
يغطي التحليالت التنبؤية تقنيات التنبؤ المتقدمة مثل أساليب االنحدار والشبكات العصبية. يتناول التحليل التحليلي الوصفي 

حل مشاكل تحليالت المفروضة في تطبيق الطرق االستداللية لتقنيات استخراج البيانات مثل التكتل والتصنيفات. ويتألف ال
 التحسين الثابت، بما في ذلك االستدالل البنائي، االستدالل التحسيني، االستدالل التلوي.

 صنع 322متطلب سابق: 
  

 (1،  1،  3) 3     المتقدمالجودة هندسة  صنع   484
يوفر المقرر للطالب األدوات التحليلية إلدارة الجودة الالزمة لمهارات حل مشاكل جودة التصنيع وتنفيذ نظم إدارة الجودة 
الفعالة. وتشمل الموضوعات لمحة عامة عن منهجيات إدارة الجودة، وإدارة الجودة الشاملة، ومنهجية حل مشكالت للستة 

منهج نمط الفشل وتحليل اآلثار ؛ منهج نشر وظيفة الجودة ؛ منهج يحليل نظم ؛ Sسيجما ومنهجية كايزن ومنهجية خمسة 
 قياس الجودة؛  منهج تاجوتشي لهندسة الجودة.

 صنع 339متطلب سابق: 
 

 (1،  1،  3) 3     المتقدمسالمة لهندسة ا صنع  485
ي في تحليل السالمة، تحليل المخاطر فيغطي هذا المقرر تحديد وتحليل المخاطر، تصميم نظم السالمة، التقنيات الحديثة 

النظام واقتراح حاالت السالمة. وتشمل التقنيات المغطاة: دراسات المخاطر والتشغيل )هازوب( ودراسات مخاطر الحاسوب 
والتشغيل )تشازوب(, وتحليل األعطال وشجرة األحداث )إيتا( وتحليل أنماط الفشل وتأثيراته )فميكا(، والترميز الهيكلي 

 دف )غسن(، وغيرهملله
 صنع 449متطلب سابق:
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 يعتمد،
 العميد : ....................................................    رئيس القسم : ......................................................    

 (1،  1،  3) 3      ة العملصميم بيئت صنع   486
غطل هذا المةرر عع  النظرداق /  الطرق  التل تؤخذ فل االعتبار الل امر البشرد   المادد   االجتماعد   النفسد .  تط در احتداجاق 

 تتناسق مع جس  اإلنسام.  باإلضاف   ل  ذلك، تطبدق التصامد   التل تعبل المستخد  مم تطبدق تصامد  المنتجاق  التل تتأقع  
احتداجاق اإلنسام.  كذا تصمد  المنتجاق المناسب   كا د اق / اآلالق،  اجهاق البرمجداق / ا جهزة،  البدئاق المحدط  الملدشد ، 

  النظ  االجتماعد   التةنداق الملةدة.

 صنع 341متطلب سابق:
 

 (1،  1،  3) 3     تقنيات التصنيع المتقدم صنع   487

أشل  العدزر: نظرة عام  عع  عمعداق التصندع بالعدزر، الةطع بالعدزر، تصعب العدزر، العحا  بالعدزر لعملادم؛ بالتصندع 
 جه ، الم اد الم التصندع مع اللمعداق المضاف : نظرة عام  عع  عمعداق التصندع المضاف ، الم ثق النفث،  ترسب الطاق 

التصفدح بالم جاق ف ق الص تد ، عمعد  المضاف  الهجدم. تصندع مادكر  أجزاء   مادكر  المدزاق: مادكر   ةند البثق، ت
التصندع اللا ، مادكر  الحفر المدكاندكد ، مادكر  الطحم، مادكر  التصردف الكهربائد  بالةطع، الكهر كدمدائد  التفردغ 

 بالةطع.

 صنع 352: متطلب سابق

 
 (1،  1،  3) 3     تقنيات التصنيع باإلضافة صنع   488

داق التصندع عالمبادئ ا ساسد  لعصناعاق التح دعد  المضاف ، تةنداق التصندع المضاف ، سعسع  اللمعداق الملمم ، عم
المباشرة، مبادئ ت جدهد  للمعد  االختدار، قضادا البرمجداق لتصندع المضاف ، التصندع الرقمل  تصندعالمضاف ، تةنداق ال
 .المضاف عتصندعالمباشر، تطبدةاق ل

 صنع 360، صنع 352متطلب سابق: 

 
 (1،  1،  3) 3      نمذجة نظم التصنع صنع   489

 اقمنتجل؛ نماذج مصنع لمنتج  احد متلدد المراحر  قق اللمعد ؛ نماذج المصنع التغدر فلتلردف  تصندف نماذج المصنع.
 ندعمحد دة. تةنداق المحاكاة فل التصال المخازمسعسر تلمم أشكار مختعف  مم الخعط. نماذج المصنع لمنتجاق متلددة. نماذج 

 صنع 469متطلب مرافق: 
 

 (1،  1،  3) 3      هندسة الصيانة  صنع  490

الصدان   الصدان  ال قائد   المفاهد   النمذج   التحعدر  قداس أعمار الصدان   مراقب  م اد الصدان   عمعداق  ظائف 
  الصدان  اإلنتاجد   الصدان  الذكد  الصدان   التحك   مراقب  ج دة الصدان   الصدان  الملتمدة عع  الم ث قد  

 صنع 438متطلب مرافق: 
  

 (0،  1،  3) 3      هندسة الموثوقية صنع  491

 ذج ق ة النظ  المستةع . نمحال  المستةر. النظا  حال  مةدم   ل  الم ث قد ، مةاددس الم ث قد ،  نماذج االحتماالق. م ث قد  
شر  . جمع البداناق  الطرق التجردبد . اختبار الم ث قد . تحددد الفدعصدانلاإلجهاد. تصمد  لعم ث قد . الصدان   التصمد  

 زدلاق اإلصالح. االختباراق اإلحصائد  الت 
 صنع 438متطلب مرافق: 

 
  ()ند 0       بحثيمشروع     :  صنع 998

د الطالب بتعريف عن أخالقيات البحث العلمي ومبادئ كيفية  يهتم هذا المقرر بتطوير المهارات البحثية للطالب، حيث يَزوَّ
 .عرض نتائج البحوث وطرق وثالبحوتقارير بحثي ومنهجيات المقترح الإجراء وكتابة 

 ساعة معتمدة بنجاح 129 إتمامالمتطلب السابق: 

 


