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 الخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوس

 فً

 الهندسة الصناعٌة

(0241-0241) 

 
 وريوس في الهندسة الصناعية.          اسم الدرجة العلمية )بالعربية(: البكال

 B.Sc. in Industrial Engineeringاسم الدرجة العلمية )باالنجليزية(: 
 

 مكونات الخطة: -أ

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو األتي:160تتكون الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من )

  

 الرقم نوع المـــادة الساعات المعتمدة

 أوال متطلبات الجامعــــة 27

 ثانيـــا متطلبات الكليـــــة 21

 ثالثـــا متطلبات التخصـــص 112

  المجموع 160

 
كلية الهندسة  التدريب : يتم الطالب تدريباً عملياً بعد إنهاء عدد الساعات المعتمدة المطلوبة طبقاً لتعليمات التدريب فـي -

 والتكنولوجيا
 

 ام الترقٌــم:نظــ-ب 

 

 رموز األقســـام: -1

 

 الرقم القســـم

 الهندسة المدنيـة
 هندسة العمـارة

 الهندسة الكهربائية
 الهندسة الميكانيكية
 الهندسة الكيميائية
 الهندسة الصناعية
 هندسة الحاسوب

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

 
*رموز المواد: -2

 
 

 مدلول منزلة العشرات فً أرقام المواد

 رقم المجال عنوان مجال التخصص رقم المجال مجال التخصصعنوان 

 0 الهندسة الصناعية العامة 5 بحوث العمليات واإلحصاء

 1 التصنيع 6 الصيانة

 2 اإلدارة واالقتصاد 7 وادعلم الم

 3 التصميم 8  هندسة العوامل

 4 التحكم واألتمتة 9 المشاريع

 

 

___________________________________________________________ 
*   

09 06 4 5 2 

 انتسهسم المجال المستوى القسم الكلية
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 :لخطة الدراسٌة لدرجة البكالورٌوسصٌل ااتف
 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو االتي: (27) متطلبات الجامعة : )أوال(

 ( ساعة معتمدة.21المتطلبات اإلجباريـة: ) -أ

 معتمدة. ات( ساع6) المتطلبات االختيارية: -ب

 

 ( ساعة معتمدة وتشمل المواد األتية:21) المتطلبات اإلجبارٌـة:  -أ

 

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 1501101 (1مهارات اإلتصال / اللغة العربية  ) 3 -

 1501102 (2مهارات اإلتصال / اللغة العربية  ) 3 1501101

 1502101 (1إلتصال / اللغة اإلنجليزية )مهارات ا 3 -

 1502102 (2مهارات اإلتصال /  اللغة اإلنجليزية ) 3 1502101

 1500100 العلوم العسكرية 3 -

 1900100 (1مهارات حاسوب) 3 -

 1700100 التربية الوطنية 3 -

 
 

 اآلتية: معتمدة يختارها الطالب من بين المواد اتساع( 6)المتطلبات االختٌارٌة:  -ب

 

 رقم المادة اسم المادة الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 0302100 العلم والمجتمع 3 -

 0305100 البيئة  3 -

 1000100 الديمقراطية  3 -

 0401100 الثقافة اإلسالمية  3 -

 0402100 نظام اإلسالم  3 -

 1701100 المنطق والتفكير الناقد 3 -

 1702101 اإلسالميةالحضارة  3 -

 1704100 مدخل الى علم االجتماع 3 -

 1736100 مبادئ علم النفس 3 -

 1705100 األردنجغرافية  3 -

 1733100 األردنآثار  3 -

 0641100 الزراعة المنزلية 3 -

 0803100 علم المكتبات والمعلومات إلىمدخل  3 -

 0905100 مبادئ في السالمة العامة 3 -

 1132100 حةالرياضة والص 3 -

 1631101 اإلدارةمبادئ  3 -

 0603100  اإلنسانتغذية  3 -

 0601100 األردنالزراعة في  3 -
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 متطلبات الكلية: )ثانٌا( 

 ( ساعة معتمدة. 21المتطلبات اإلجبارية: )  -أ

 المتطلبات االختيارية: ال يوجد -ب
 

 (  ساعة معتمدة وتشمل المواد األتية: 21)  المتطلبات اإلجبارٌة: -أ

      

 رقم المادة  اسم المادة  الساعات االسبوعٌة الساعات المتطلب السابق 

   نظري عملً المعتمدة 

 0301101 (1تفاضل وتكامل ) 3 - 3 -

 0301102 (2تفاضل وتكامل ) 3 - 3 0301101

 0302101 (1الفيزياء العامة ) 3 - 3 -

 0302111 (1الفيزياء العامة العملية ) - 3 1  0302101*

 0901420 االقتصاد الهندسي 3 - 3 مستوى رابعة

 مرسم 2 3 -

 حاسوب 2

 0904131 الوصفية دسةالرسم الهندسي والهن 2

 0906111 المشاغل هندسية - 3 1 -

 0906201 كتابة فنية 1 - 1 1502102

 1901102 (2مهارات حاسوب ) 3 - 3 1900100

 

 متزامنسابق أو متطلب  *      

 

 ال يوجد المتطلبات االختٌارٌة: -ب
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 التالي: ( ساعة معتمدة موزعة على النحو112: )متطلبات التخصص ثالثا()

 ( ساعة معتمدة.91أ. متطلبات التخصص اإلجبارية: )

 ( ساعة معتمدة.21ب. متطلبات التخصص االختيارية: )

 

 ( ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:91: )اإلجبارٌةالتخصص  متطلبات -أ

 الساعات الساعات األسبوعٌة اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 ًعمل نظري

 0302101 3 - 3 (2الفيزياء العامة ) 0302102

 - 3 - 3 (1الكيمياء العامة ) 0303101

  *0303101 1 3 - الكيمياء العامة العملية 0303109

 0301102 3 - 3 (3تفاضل وتكامل ) 0301201

 0301201 3 - 3 (1رياضيات هندسية ) 0301202

 0302102 3 - 3 الهندسة الكهربائية 0903203

 0903203 1 3 - لهندسة الكهربائيةا مختبر 0903204

 0301101 3 - 3 استاتيكا 0901241

 0901241 3 - 3 ديناميكا 0904222

 0302102 3 - 3 علم الحراريات والموائع 0904248

  0904248 1 3 - لموائعوامختبر علم الحراريات  0904249

 0904211 3 - 3 مقاومة المواد 0904372

 0301102 3 - 3 1-اإلحصاء الهندسي 0906251

 0303101 3 - 3 خواص المواد الهندسية 0906273

 0906273 1 3 - خواص المواد الهندسيةمختبر  0906274

 1901102+ 301202 3 - 3 الهندسية  التحليالت 0906303

 0906273 3 - 3 /تشكيل معادن1-عمليات انتاج 0906311

 0906303 3 - 3 التحكمديناميكا األنظمة و 0906345

 0906345 1 3 - مختبر ديناميكا األنظمة والتحكم 0906346

 0906251 3 - 3 ضبط الجودة 0906352

  0906303 3 - 3 1-بحوث العمليات 0906353

 0906251 2 - 2 2-االحصاء الهندسي 0906355

 0906251 3 - 3 هندسة العمليات وقياسات العمل 0906384

 0906311 3 - 3 /قطع المعادن2-ت انتاجعمليا 0906411

 0906411 1 3 - مختبر عمليات االنتاج 0906412

 0906353 3 - 3 تخطيط وضبط االنتاج 0906421

 0906421 3 - 3 تخطيط المنشآت 0906422

 0906411 3 3 2 تصميم اآلالت الصناعية 0906437

 0906411 3 - 3 الميترولوجيا والقياسات الهندسية 0906441

 0906441 1 3 - مختبر الميترولوجيا والقياسات الهندسية 0906442

 0906384 3 - 3 هندسة العوامل االنسانية 0906481

مختبر العوامل االنسانية وقياسات  0906482
 العمل

- 3 1 0906481 

 0906411 3 - 3 عمليات الميتالورجيا 0906513

 0906421 3 3 2 األتمتة 0906542

 0906421 3 - 3 لمحاكاةا 0906553

يٍ تُجاح ساػح يؼتًذج  124 اَهاء 3 - - **تخرج مشروع 0906599

 خطح انطانة انذراسيح
 متزامنسابق أو متطلب  *

 المشروع فصلين دراسيين عاديين وترصد العالمة النهائية في نهاية الفصل الثاني للمشروع. مدة **
 

 

 من الجدول التالي:معتمدة يختارها الطالب ( ساعة 21)ارٌة:الختٌمتطلبات التخصص ا -ب
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 االدارة الهندسٌة
 الساعات الساعات األسبوعٌة اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

 عملً نظري

 0906421 3 - 3 تصميم المنظمة وضبطها 0906401

 0901420 3 - 3 حساب التكاليف 0906423

 0906353 3 3 2 رمجتهاالخوارزميات وبتصميم  0906454

 0906481 3 - 3 هندسة السالمة الصناعية 0906483

  *0906598 3 - 3 موضوعات مختارة في االدارة الهندسية 0906500

 0906422 3 - 3 في الهندسة الصناعية أنظمة المعلومات 0906503

 0901420 3 - 3 ادارة المشاريع 0906522

 0906437 3 - 3 تصميم المنتجات 0906533

 0906352 3 - 3 ادارة الجودة 0906551

 0906353 3 - 3 2-بحوث العمليات 0906552

 0906352 3 - 3 المعولية وقابلية الصيانة 0906561

 0906503 3 - 3 انظمة االعمالنمذجة وتصميم  0906562

 0906421 3 - 3 اللوجستية وادارة سلسلة التوريد 0906525

 0906421 3 - 3 اتيجيالتخطيط االستر 0906526

 0906355 3 - 3 هندسة التسويق 0906527

 التصميم والتصنيع
 الساعات الساعات األسبوعٌة اسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 المتطلب السابق

   عملً نظري  

 0903207 3 - 3 المعالجات الدقيقة في الهندسة الصناعية 0906445

  *0906598 3 - 3 يعموضوعات مختارة في التصن 0906501

 0906411 3 - 3 التصميم والتصنيع باستخدام الحاسوب 0906531

 0906411 3 - 3 القوالبو االدوات تصميم وتصنيع 0906534

 0906273 3 - 3 هندسة المواد الطبية 0906572

 0906273 3 - 3 هندسة البلمرات واللدائن 0906573

 0906273 3 - 3 هندسة المواد النانوية 0906574

 0906411 3 - 3 تكنولوجيا األسطح 0906575

 0906311 3 - 3 فحص المواد 0906576

 0906273 3 - 3 المواد المركبة وتكنولوجيا المساحيق 0906577

 0906411 3 - 3 التصميم للتصنيع 0906578

 0906411 3 - 3 النمذجة السريعة والتصنيع االلكتروني 0906579

 0906421 3 - 3 مة االنتاجتصميم أنظ 0906580

 0906421 3 - 3 استراتيجية التصنيع 0906581

+0906411 

 متزامنسابق أو متطلب  *
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 المىاد التي يقذمها القسم

 

الساعات  المتطلب السابق

 المعتمدة

 رقم المادة أسم المادة الساعات األسبوعٌة

  نظري عملً

 0906111 يشاغم هُذسيح  - 3 1 -

 0906201 انكتاتح انفُيح 1 - 1 1502102

 0906251 1-االدصاء انهُذسي 3 - 3 0301102

 0906271 خىاص انًىاد 2 - 2 0303101

 0906273 خىاص انًىاد انهُذسيح 3 - 3 0303101

 0906274 يختثز خىاص انًىاد انهُذسيح - 3 1 0906273

 0906275 و انًىادىػه 3 - 3 0303101

 0906276 و انًىادىيختثز ػه - 3 1 0906275

 0906303 انتذهيالخ انهُذسيح 3 - 3 1901102 + 0301202

 0906310 ػًهياخ اإلَتاج 3 - 3 0904372

 0906311 /تشكيم انًؼاد1ٌ-ػًهياخ اَتاج 3 - 3 0906273

 0906312 /ييكاَيكيختثز ػًهياخ اإلَتاج - 3 1 0906310

 0906345 انتذكىوَظًح ديُاييكا األ 3 - 3 0906303

 0906346 انتذكىوَظًح ديُاييكا األيختثز  - 3 1 0906345

 0906352 ضثط انجىدج 3 - 3 0906251

 0906353 1-تذىث انؼًهياخ 3 - 3 0906303

 0906355 2-االحصاء الهندسي 2 - 2 0906251

 0906384 هُذسح انؼًهياخ ولياساخ انؼًم 3 - 3 0906251

 0906401 انًُظًح وضثطهاتصًيى  3 - 3 0906421

 0906411 /لطغ انًؼاد2ٌ-ػًهياخ اَتاج 3 - 3 0906311

 0906412 يختثز ػًهياخ اإلَتاج - 3 1 0906411

 0906421 تخطيط وضثط اإلَتاج 3 - 3 0906353

 0906422 تخطيط انًُشآخ 3 - 3 0906421

 0906423 دساب انتكانيف 3 - 3 0901420

 0906437 انصُاػيح الختصًيى اآل 2 3 3 0906411

 0906441 انًيتزونىجيا وانمياساخ انهُذسيح 3 - 3 0906411

 0906442 يختثزانًيتزونىجيا وانمياساخ انهُذسيح - 3 1 0906441

 0906445 انًؼانجاخ انذليمح في انهُذسح انصُاػيح 3 - 3 0903207

 0906454 تصميم الخوارزميات وبرمجتها 3 - 3 0906353

 0906481 هُذسح انؼىايم اإلَساَيح  3 - 3 0906384

 0906482 ولياساخ انؼًم يختثز انؼىايم اإلَساَيح - 3 1 0906481

 0906483 هُذسح انساليح انصُاػيح 3 - 3 0906481

 0906500 يىضىػاخ يختارج في اإلدارج انهُذسيح  3 - 3 *0906598

 0906501 يىضىػاخ يختارج في انتصُيغ  3 - 3 *0906598

 0906503 في انهُذسح انصُاػيح أَظًح انًؼهىياخ 3 - 3 0906422

 0906513 انًيتانىرجياػًهياخ  3 - 3 0906411

 0906522 ادارج انًشاريغ 3 - 3 0901420

 0906525 اللوجستية وادارة سلسلة التوريد 3 - 3 0906421

 0906526 التخطيط االستراتيجي 3 - 3 0906421

 0906527 دسة التسويقهن 3 - 3 0906355

 0906531 تإستخذاو انذاسىب وانتصُيغ انتصًيى 3 - 3 0906411

 0906533 تصًيى انًُتجاخ 3 - 3 0906437

 0906534 انمىانةو االدواخ تصًيى وتصُيغ 3 - 3 0906411

 0906542 األتًتح 2 3 3 0906421

 0906551 إدارج انجىدج 3 - 3 0906352

 0906552 2-نؼًهياختذىث ا 3 - 3 0906454

 0906553 انًذاكاج  3 - 3 0906421

 0906561 انًؼىنيح ولاتهيح انصياَح 3 - 3 0906352
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 0906562 نمذجة وتصميم انظمة االعمال 3 - 3 0909503

 0906572 هُذسح انًىاد انطثيح 3 - 3 0906273

 0906573 هُذسح انثهًزاخ وانهذائٍ 3 - 3 0906273

 0906574 ذسح انًىاد انُاَىيحهُ 3 - 3 0906273

 0906575 تكُىنىجيا األسطخ 3 - 3 0906411

 0906576 فحص المواد 3 - 3 0906311

 0906577 المواد المركبة وتكنولوجيا المساحيق 3 - 3 0906273

 0906578 التصميم للتصنيع 3 - 3 0906411

 0906579 النمذجة السريعة والتصنيع االلكتروني 3 - 3 0906411

 0906580 تصميم أنظمة االنتاج 3 - 3 0906421

 0906581 استراتيجية التصنيع 3 - 3 0906411+  0906421
يؼتًذج يٍ تُجاح ساػح  124 اَهاء 

 خطح انطانة انذراسيح
 0906599 **تخزج يشزوع - - 3

 متزامنسابق أو متطلب  *  

 هائية في نهاية الفصل الثاني للمشروع.مدة المشروع فصلين دراسيين عاديين وترصد العالمة الن **
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 الخطة االسترشادٌة لطلبة

 قسم الهندسة الصناعٌة     

 

 

 السنة االولى
 

 الفصل الثانً الفصل األول

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 3 (2مل )تفاضل وتكا 0301102 3 (1تفاضل وتكامل ) 0301101

 3 (2الفيزياء العامة ) 0302102 3 )1الفيزياء العامة ) 0302101

 3 (2مهارات حاسوب ) 1901102 1 (1الفيزياء العامة العملية ) 0302111

  1 المشاغل الهندسية 0906111 3 (1مهارات حاسوب ) 1900100

 3 لوصفية الرسم الهندسي والهندسة وا 0904131 3 (1الكيمياء العامة ) 0303101

 3 متطلب جامعة - 1 الكيمياء العامة العملية  0303109

    3 متطلب جامعة -

 46 المجموع  47 المجموع 

 

 

 السنة الثانٌة
 

 الفصل الثانً الفصل األول

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 3 (1رياضيات هندسية ) 0301202 1 كتابة فنية 0906201

 3 الديناميكا 0904222 3 (3تفاضل وتكامل ) 0301201

 1 الهندسة الكهربائيةمختبر  0903204 3 استاتيكا 0901241

 1 الهندسية المواد اصومختبر خ 0906274 3  الهندسة الكهربائية 0903203

 3 1-اإلحصاء الهندسي 0906251 3 خواص المواد الهندسية 0906273

 3 علم الحراريات والموائع 0904248 3 متطلب جامعة -

 3 متطلب جامعة -   

 47 المجموع  46 المجموع 

 

 
 

 السنة الثالثة

 

 الفصل الثانً الفصل األول

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 2 2-االحصاء الهندسي 0906355 1 مختبر علم الحراريات والموائع 0904249

 3 التحكمونظمة ديناميكا األ 0906345 3 الهندسيةتحليالت ال 0906303

 3 بحوث العمليات 0906353 3 /تشكيل المعادن1-عمليات انتاج 0906311

 3  االنسانيةمل واهندسة الع 0906481 3 ضبط الجودة 0906352

 3 /قطع المعادن2-عمليات انتاج 0906411 3 هندسة العمليات وقياسات العمل 0906384

 3 متطلب جامعة - 3 متطلب جامعة -

 47 المجموع  46 المجموع 
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 السنة الرابعة
 

 الفصل الثانً الفصل األول

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 3 تخطيط المنشآت 0906422 1 لتحكماونظمة ديناميكا األمختبر  0906346

الميترولوجيا والقياسات  0906441

 الهندسية 

مختبر العوامل االنسانية وقياسات  0906482 3

 العمل

1 

 3 عمليات الميتالورجيا 0906513 3 تخطيط وضبط اإلنتاج  0906421

مختبر الميترولوجيا والقياسات  0906442 3 متطلب جامعة -

 الهندسية

1 

 3 مادة اختيارية  - 3 الصناعية تصميم األألت 0906437

 3 مادة اختيارية  - 3 االقتصاد الهندسي 0901420

 3 مادة اختيارية - 1 مختبر عمليات اإلنتاج  0906412

 47 المجموع   47 المجموع  

 
 

 

 

 

 السنة الخامسة
 

 الفصل الثانً الفصل األول

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

الساعات  إسم المادة رقم المادة

 المعتمدة

 3 المحاكاة 0906553 3 األتمتة 0906542

 3 تخرجمشروع  0906599

أنظمة المعلومات في الهندسة  0906503

 الصناعية

 3 مادة اختيارية - 3

 3 مادة اختيارية - 3 مادة اختيارية -

 3 متطلب جامعة  - 3 مادة اختيارية -

 40 المجموع   41 المجموع  
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 الخطت االنتقاليت
 

منهم المتأخشين وبعذ رلك يطبق على  ،سيتم االستمشاس في طشح المىاد حسب الخطت القذيمت للطلبت الزين تنطبق عليهم

 الجذول التالي :

 الخطة الجدٌدة الخطة القدٌمة

الساعات 

 المعتمدة

الساعات  رقم المادة اسم المادة

 المعتمدة

 المادة رقم اسم المادة

 0906303 *انهُذسيح انتذهيالخ 3 0904301 انطزق انؼذديح انهُذسيح 2

 0906273 خىاص انًىاد انهُذسيح 3 0906313 تكُىنىجيا انًىاد 3

 0906274 يختثز خىاص انًىاد انهُذسيح* 1

 0906384 *هُذسح انؼًهياخ ولياساخ انؼًم 3 0906484 هُذسح انؼًهياخ ولياساخ انؼًم 3

 0906311 */تشكيم انًؼاد1ٌ-ػًهياخ اَتاج 3 0906311 (1ػًهياخ االَتاج ) 3

 0906411 */لطغ انًؼاد2ٌ-ػًهياخ اَتاج 3 0906411 (2ػًهياخ االَتاج ) 3

 0906482 *يختثز ػىايم اَساَيح ولياساخ انؼًم 1 0906482 يختثز انؼىايم االَساَيح 1

 0906454 **تصًيى انخىارسيياخ وتزيجتها 3   

 0906355 *2-االدصاء انهُذسي 2   

 0906503 *في انهُذسح انصُاػيح انًؼهىياخأَظًح  3 0906503 اَظًح انًؼهىياخ 2

 0906513 *انًيتانىرجياػًهياخ  3 0906513 3-ػًهياخ اَتاج 2

 0906552 **2-تذىث انؼًهياخ 3 0906552 2-تذىث انؼًهياخ 2

 0906553 *انًذاكاج 3 0906553 انًذاكاج 2

 0901420 *االلتصاد انهُذسي 3 0906322 االدارج وااللتصاد انهُذسي 3

 0906401 **تصًيى انًُظًح وضثطها 3 0906401 تصًيى انًُظًح وضثطها 2

 0906423 **دساب انتكانيف 3 0906423 دساب انتكانيف 2

 0906483 **هُذسح انساليح انصُاػيح 3 0906483 هُذسح انساليح انصُاػيح 2

 0906500 **حييىضىػاخ يختارج في االدارج انهُذس 3 0906500 يىضىػاخ يختارج في االدارج انهُذسيح 2

 0906501 **يىضىػاخ يختارج في انتصُيغ 3 0906501 يىضىػاخ يختارج في انتصُيغ 2

 0906522 **ادارج انًشاريغ 3 0906522 ادارج انًشاريغ 2

 0906533 **ًُتجاختصًيى ان 3 0906533 تصًيى انًُتجاخ 2

 0906551 **ادارج انجىدج 3 0906551 ادارج انجىدج 2

 0906561 **انًؼىنيح ولاتهيح انصياَح 3 0906561 انًؼىنيح ولاتهيح انصياَح 2

 0906445 **انًؼانجاخ انذليمح في انهُذسح انصُاػيح 3 0906445 انًؼانجاخ انذليمح في انهُذسح انصُاػيح 2

 0906531 **انتصًيى وانتصُيغ تاستخذاو انذاسىب 3 0906531 غ تاستخذاو انذاسىبانتصًيى وانتصُي 2

 0906534 **تصًيى وتصُيغ االدواخ وانمىانة 3 0906534 تصًيى وتصُيغ انمىانة 2

 0906573 **هُذسح انثهًزاخ وانهذائٍ 3 0906573 هُذسح انثهًزاخ وانهذائٍ 2

 0906575 **ا االسطختكُىنىجي 3 0906575 تكُىنىجيا االسطخ 2

 0906562 **ًَذجح وتصًيى اَظًح االػًال 3   

 0906525 **انهىجستيح وادارج سهسهح انتىريذ 3   

 0906526 **انتخطيط االستزاتيجي 3   

 0906527 **هُذسح انتسىيك 3   

 0906572 هُذسح انًىاد انطثيح** 3   

 0906574 هُذسح انًىاد انُاَىيح** 3   

 0906576 **ذض انًىادف 3   

 0906577 **انًىاد انًزكثح وتكُىنىجيا انًساديك 3   

 0906578 **انتصًيى نهتصُيغ 3   

 0906579 **انًُذجح انسزيؼح وانتصُيغ االنكتزوَي 3   

 0906580 **تصًيى اَظًح االَتاج 3   

 0906581 **استزاتيجيح انتصُيغ 3   

    0906523 تذهيم انمزاراخ 2

    0906512 َظزيح تشكيم ولطغ انًؼادٌ 2

 مادة اجبارية * 
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 مادة اختيارية **
 

 

 

 

 وصف مواد البكالوريوس - قســـم الهندسـة الصناعيــــة
 

 ساعة معتمدة( 4) المشاغل الهندسٌة 2926444

التالية: المنشار، المقص، المثقاب ،  ساعة معتمدة نظرية تغطي السالمة العامة ، المواد وتصنيعيا، أدوات القياس ، ماكنات التشغيل
لقص المخرطة، الفريزة، المقشط ،المجمخ ، وساعة معتمدة عممية تحتوي عمى تمارين عممية في البرادة والحدادة والسباكة والنجارة والمحام وا

 والخراطة والفرز والقشط والجمخ.
 

 ساعة معتمدة( 4) الكتابة الفنية 2926024
 4120420المتطمب السابق: 

رير طبيعة وأنواع ومستويات وأساليب الكتابة الفنية. قواعد الكتابة الفنية الفعالة. األخطاء الشائعة في الكتابة. التقارير الرسمية وتقا
 التركيز سيكون عمى كتابة التقارير الفنية. المختبرات. اختيار وعرض وسائل االيضاح.

 
 معتمدة( اتساع 3)  4-االحصاء الهندسي0906251 

 2324420المتطمب السابق: 
ر مفاىيم االحتماالت، المتغيرات العشوائية، توزيعات االحتماالت المنفصمة والمتصمة،  الترابط، توزيع العينات والتوزيع العممي، التقدي

حصائية في المجاالت استخدام الطرق اإل ، تمارين وتطبيقات عمىتحميل التباين والترجيح النقطي والفترة، اختبار الفرضيات األحصائية،
 اليندسية.

 
 ساعة معتمدة( 0)  خواص المواد 2926074

 2323424المتطمب السابق: 
 تصنيف المواد، تركيب المواد، الخواص الميكانيكية، الشكل البياني الثنائي لؤلطوار، السبائك الحديدية وغيرالحديدية، السيراميك 

 والبوليمرات والسبائك المركبة.
 

 معتمدة(ساعات  3) المواد الهندسٌةخواص  2926073

 2323424المتطمب السابق: 
التقوية،  طاقة وقوى الربط، تصنيف المواد اليندسية، التركيب البموري لممواد، تحييد األشعة السينية، العيوب في تركيب المواد وأساليب

تآكل المعادن  ق اختبار المواد، الشكل البياني لؤلطوار،االنتشار،التصوير البموري ، الخواص الميكانيكية وغير الميكانيكية لممواد، طر 
 وطرق الوقاية منو، مشاكل اختيار المواد، الكمفة النسبية لممواد.

 
 معتمدة( ساعة 4) خواص المواد الهندسٌةمختبر  2926071

 2926073المتطمب السابق: 
دمة، تقسية سطح الفوالذ باالنتشار، الفحوص غير االتالفية الفحوص االتالفية لممواد، الفحص بقوى الشد، فحص الصالدة، الفحص بالص

 لممواد، فحوص التركيب المعدني باستخدام المجير الضوئي، فحص التوصيل الكيربائي والحراري لممواد.
 

 معتمدة(ساعات  3) المواد موعل 2926071

 2323424المتطمب السابق: 
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 ، الشكل البياني الثنائي لؤلطوار، السبائك الحديدية وغيرالحديدية، السيراميكتصنيف المواد، تركيب المواد، الخواص الميكانيكية 
 والبوليمرات والسبائك المركبة.

 

 معتمدة( ساعة 4) المواد مومختبر عل 2926076

 2926071المتطمب السابق: 
ذ باالنتشار، الفحوص غير االتالفية الفحوص االتالفية لممواد، الفحص بقوى الشد، فحص الصالدة، الفحص بالصدمة، تقسية سطح الفوال

 لممواد، فحوص التركيب المعدني باستخدام المجير الضوئي، فحص التوصيل الكيربائي والحراري لممواد.
 

 ساعات معتمدة( 3) التحلٌالت الهندسٌة 2926323

 4924420+  2324020المتطمب السابق: 
وطرق حميا، أسس محوالت االمثمة: اليندسي، فورير، البالس. تطبيقات عممية  الجبر الخطي، المتجيات، المصفوفات، المعادالت الخطية

 باستخدام برمجيات الحاسوب مثل )ماتالب(.
 

 ساعات معتمدة( 3) عملٌات اإلنتاج 2926342

 2921370المتطمب السابق:  
 عمميات تشكيل المعادن، عمميات قطع المعادن، المحام والمحام بالقصدير. 
 

 ساعات معتمدة( 3) / تشكٌل المعادن4-ات إنتاجعملٌ 2926344

 2921370المتطمب السابق: 
المستنفذ  السموك الميكانيكي وتشكيل المعادن، العوامل الرئيسية المؤثرة في السموك الميكانيكي، االجياد الممثل واالنفعال الممثل. الشغل

الديناميكي.  ل ودرجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لمتشكيلفي التشكيل المدن. تصنيف عمميات اإلنتاج بالنسبة لمعدل االنفعا
السحب العميق والثني.  عمميات التشكيل: الحدادة والطرق. الشق. الدرفمة. سحب القضبان واألسالك. تشكيل الصفيح المعدني. التظريف.

 مقدمة إلى عمميات التشكيل ذات معدالت الطاقة العالية.
 

 ساعة معتمدة( 4) /مٌكانٌكت اإلنتاجمختبر عملٌا 2926340

 2926342المتطمب السابق:  
 تجارب عممية حول العمميات األساسية في تشغيل المواد.

 
 ساعات معتمدة( 3)  التحكمو نظمة ديناميكا ال  2926311

 2324020المتطمب السابق: 
وتحميل نظم  م، تقنية إستجابة التردد، إستقرار األنظمة، تصميمنمذجة األنظمة الديناميكية، تحوالت البالس وفورير اإلستجابة الزمنية لمنظ

 التحكم ذات التغذية الراجعة، تمثيل األ نظمة ، امثمة عمى انظمة التحكم في اليندسةالصناعية .
 

 ساعة معتمدة( 4) التحكمو نظمة ديناميكا ال مختبر  2926316
 2926311المتطمب السابق: 

التحكم، خصائص األنظمة، المتحكمات ذات الثالثة حدود، أنظمة التحكم المفتوحة والمغمقة، استقرار  تجارب تتضمن استخدام برمجيات
 األنظمة، رسم مواقع الجذور، تصميم نظم التحكم بواسطة رسم مواقع الجذور.

 

 ساعات معتمدة( 3) ضبط الجودة 2926310
 2926014المتطمب السابق: 

 ة في مطابقة المواصفات، لوحات ضبط الجودة، تحميل مقدرة العمميات اإلنتاجية،خطط أخذ المبادئ والمفاىيم اإلحصائية المتبع
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 عينات القبول، المواصفات العالمية والتطويرالمستمرلمجودة.
 
 
 

 ساعات معتمدة( 3) 4-بحوث العمميات 2926313
 2926323المتطمب السابق: 

 يقة سمبمكس، الثنائية، وسائل النقل والتعيين، نماذج الشبكات.النمذجة الرياضية وبحوث العمميات، البرمجة الخطية، طر 
 

 معتمدة( ةساع 0) 0-االحصاء الهندسي 2926311
 2926014المتطمب السابق: 

 مراجعة تحميل التباين، االنحدار الخطي، تصميم التجارب الكاممة والجزئية.
 

 معتمدة( اتساع 3) هندسة العمميات وقياسات العمل 2926381
 2926014 مب السابق:المتط

دراسة عمميات اإلنتاج والتصنيع والخدمات وتحميميا باستخدام الجداول المختمفة، تحسين تصميم طرق العمل والعمميات باستخدام الوقت 
والحركة ووضع طرق عمل وعمميات قياسية ومعيارية، أدوات قياس الحركة والوقت وطرق تحويميا إلى قياسات معيارية، عمل مشروع 

 تطبيق المفاىيم السابقة في الميدان.ل
 

 معتمدة(ساعات  3) تصميم المنظمة وضبطها 2926124
 2926104 المتطمب السابق:

 التخطيط االستراتيجي لمتنظيم، الييكل التنظيمي، مبادئ ونماذج التنظيم، ديناميكيات التنظيم، التغيير والتنظيم الذاتي، السموك 
 التنظيمي وسموكيات األفراد.

 
 ساعات معتمدة( 3) /قطع المعادن0-عمميات اإلنتاج 2926144

 2926344المتطمب السابق: 
رية مقدمة لعمميات التشغيل بتكون الرايش، أدوات القطع ومتطمباتيا، سوائل التبريد ومتطمباتيا، ميكانيكية تكون الرايش وأنواع الرايش، نظ

القدرة المستيمكة ، عمميات القطع المختمفة: الخراطة التثقيب، التفريز، الجمخ و ميرجانت وكيفية حساب القوى المختمفة في عممية القطع 
 االىتزازات في عمميات التشغيل.

 
 ساعة معتمدة( 4) مختبر عمميات اإلنتاج 2926140

 2926144المتطمب السابق: 
ائح والسحب العميق، التشغيل، قياس الخروج تجارب مختبرية تتعامل مع تشكيل المعادن: البثق، التشكيل الساخن )الطرق(،  تظريف الصف

 عن اإلستدارة في قوالب التظريف.
 

 ساعات معتمدة( 3) تخطيط وضبط اإلنتاج 2926104
 2926313المتطمب السابق: 

بط إدارة المواد، أنظمة ض مدخل الى ادارة سمسمة التوريد، المفاىيم االستراتيجية في تصميم أنظمة تخطيط وضبط اإلنتاج، التنبؤ،
 المخزون، التخطيط التجميعي، جدول اإلنتاج الرئيسي، تخطيط متطمبات المواد، تخطيط القدرة اإلنتاجية، والجدولة.
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 ساعات معتمدة( 3) تخطيط المنشآت 2926100
 2926104المتطمب السابق: 

 العالقة بين نوع النشاط والمساحة التخطيط االستراتيجي لممنشآت، اختيار الموقع، تصميم المنتج والعممية والبرنامج الزمني، 
 والحركة. تحديد العمالة، نقل المواد، توزيع اآلالت عن طريق الكمبيوتر، تصميم المخازن.

 

 ساعات معتمدة( 3) حساب التكالٌف 2926103

 2926104: المتطلب السابق

وطرق محاسبة تكاليف المنتجات، أنظمة محاسبة مفهوم المحاسبة والوثائق المالية، حساب تكاليف عملية اإلنتاج ومدخالتها، نماذج 

 تكاليف المنتجات، استخدام الكمبيوتر في محاسبة تكاليف المنتجات.

 
 ساعات معتمدة( 3) الصناعية تصميم اآلالت 2926137

 2926144المتطمب السابق: 
 ومجموعة التروس، الحدبات، موصالتميكانيكية نقل الحركة، أنواع الوصالت، البكرات واألحزمة الناقمة، التروس والمسننات 

تكامل األنظمة  ،وأجزاءىا الدوائر الييدروليكية الحركة، الفرامل، الدوالب الطيار، البراغي، األعمدة، المحامل والركائز، المفاتيح، النوابض.
. 
 

 ساعات معتمدة( 3) الميترولوجيا والقياسات الهندسية 2926114
 2926144المتطمب السابق: 

ء، القياسات الخطية وقياسات الزاوية، عمود الجيب والمنضدة الدوارة، التفاوتات والتوافقات، البدائل المتداخمة، نظام آيزو، نظام األخطا 
الثقب ونظام العمود، قياس المسننات والتروس، قياس سوية السطح، وخشونة السطح والخروج عن االستدارة، قياس التدفق ودرجة الحرارة 

 ربائية األساسية والمجسات، الدوائر الكيربائية ثابتة التيار ومترددة التيار، قياس االنفعال والقوة والعزم وتصميم خاليا الحمل.القياسات الكي
 

 ساعة معتمدة( 4) مختبر الميترولوجيا والقياسات الهندسية 2926110
 2926114المتطمب السابق: 

 نة السطح، الخروج عن االستدارة، المسننات، التروس، االزدواج الحراري.تجارب عمى قياس االستقامة، الزوايا، األقطار، خشو 
 

 معتمدة( اتساع 3) المعالجات الدقيقة في الهندسة الصناعية 2926111
 2923027المتطمب السابق: 

 الواقعية. الخانات المنطقية، عناصر تصميم المعالجات الدقيقة، برامج وأجيزة الحواسيب، إستعمال الحواسيب في التطبيقات
 

 ساعات معتمدة( 3) تصميم الخوارزميات وبرمجتها 2926111
 2926313المتطمب السابق: 

طرق البرمجة المتقدمة، مقدمة الى الخوارزميات المستعممة في اليندسة الصناعية وبرمجتيا وتشمل: طرق الترتيب، البحث، التراكيب 
 المنحنيات. المعموماتية، المسار االقصر، عمميات المصفوفات، وصل

 
 ساعات معتمدة( 3) هندسة العوامل اإلنسانية 2926184

 2926381المتطمب السابق: 
 العمل العضمي وتحديد اإلمكانيات والقدرات الفيزيائية والفسيولوجية، رفع كفاءة العمل العضمي، قياسات جسم اإلنسان، العمل

 ال المعمومات وطرق معالجتيا واتخاذ القرار عند اإلنسان،  تصميم العقمي وتحديد اإلمكانيات والقدرات العقمية، وسائل استقب 
 أجيزة ووسائل عرض المعمومات وأدوات التحكم باآللة، دراسة المؤثرات البيئية االجتماعية والفيزيائية عمى أداء العامل.
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 ساعة معتمدة( 4) وقياسات العمل إنسانيةعوامل مختبر  2926180
 2926184المتطمب السابق: 

 تطبيق مفاىيم ومعرفة العوامل اإلنسانية مثل قياس القدرة العضمية وأساليب رفع األثقال ومناولة المواد، دراسة طرق قياس الجيد العضمي
وسالمة العامل، دراسة  وأدوات ومعايير القياس، دراسة عدة وسائل عرض لممعمومات وأدوات تحكم وتحميل أثرىا عمى كفاءة العمل وصحة

األدوات اليدوية وتحميل تصميميا وأثره عمى كفاءة العمل وصحة وسالمة العامل، استخدام برمجيات الكمبيوتر في تحميل محطات العدد و 
 العمل وأساليب العمل وتحسينيا.

 
 معتمدة( اتساع 3) هندسة السالمة الصناعية 2926183

 2926184المتطمب السابق: 
 تحميل المخاطر ودراسة مفاىيم الحوادث واحتمالية الخطر، دراسة أنظمة السالمة دراسة مكان العمل والمخاطر المتعمقة بو، 

 والصحة المينية، وربطيا مع القوانين والمتطمبات الحكومية والعالمية، طرق التحكم بالمخاطر المختمفة في الصناعة، 
 تصميم األنظمة اإلدارية إلدارة أنظمة السالمة والصحة المينية.

 
 معتمدة( اتساع 3) ات مختارة في اإلدارة الهندسيةموضوع 2926122

 أو متزامن 2926198المتطمب السابق: 
 تطرح المادة بمواضيع خاصة ليا أىمية بنواحي مختمفة في اإلدارة اليندسية.

 
 معتمدة( اتساع 3) مختارة في التصنيع وضوعاتم 2926124 

 أو متزامن 2926198 المتطمب السابق:
 ع خاصة ليا أىمية بنواحي مختمفة في التصنيع.تطرح المادة بمواضي

 
 معتمدة( اتساع 3) في الهندسة الصناعية أنظمة المعمومات 2926123

 2926100 المتطمب السابق:
أنظمة  أنظمة المعمومات وطرق التحميل، مفاىيم في أنظمة الشركات والمؤسسات، برمجيات ومكونات أنظمة الكمبيوتر، تحميل وتصميم

 دراسة أنظمة االتصاالت وشبكات االتصاالت لمكمبيوتر. المعمومات،
 

 معتمدة( اتساع 3) الميتالورجياعمميات  2926143
 2926144المتطمب السابق: 

 الميتالورجيا، المعالجة الحرارية لممواد، عمميات السباكة، عمميات المحام، مدخل الى تكنولوجيا المساحيق.
 

 تمدة(مع اتساع 3) إدارة المشاريع 2926100
 2924102المتطمب السابق: 

 أساسيات إدارة المشاريع وأىميتيا في إنجاح العمل وتحقيق األىداف ضمن قيود الوقت والموازنة والمواصفات. التخطيط الشامل 
دولة لكافة العمال الالزمة عمى مدى دورة حياة المشروع، استخدام مخطط جانت، طريقة المخطط السيمي، طريقة المخطط التصدري لج

 الوقت والمصروفات والموارد إلنجاز المشروع بنجاح. تحميل الوقت والكمفة وتوزيع الموارد.
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 معتمدة( اتساع 3) الموجستية وادارة سمسمة التوريد 2926101
 2926104المتطمب السابق: 

ؤ بالطمب، خوارزميات ادارة المخزون االدوات التحميمية وطرق تصميم وادارة االنظمة  الموجستية في المصنع. وتشمل عمى: طرق التنب
 .والتحكم بو، ادارة والتحكم بالمواصالت والنقل، برمجة تشغيل وسائل النقل وجدولتيا، تصميم شبكة سمسمة التوريد

 معتمدة( اتساع 3) التخطيط االستراتيجي 2926106
 2926104المتطمب السابق: 

حديد الميمة والرؤية والقيم واالىداف، التقييم الخارجي، التقييم الداخمي، التحميل طبيعة التخطيط االستراتيجي، بناء االستراتيجية:  ت
 واالختيار. تنفيذ االستراتيجية: االدارة، التسويق، المالية والمحاسبة، البحث والتطوير. مراجعة االستراتيجية وتقييميا.

 
 معتمدة( اتساع 3) هندسة التسويق 2926107

 2926311المتطمب السابق: 
جات نماذج استجابة السوق، قرارات القطاعات والتوجيو، قرارات الموقع، القرارات االستراتيجية بناء عمى تحميل ودراسة السوق، قرارات المنت

 الجديدة، قرارات التسعير والتسويق.
 

 معتمدة( اتساع 3) باستخدام الحاسوبوالتصنيع  التصميم 2926134
 2926144 المتطمب السابق:

التحميالت اليندسية،  استخدام الحاسوب في اليندسة والتصميم، تطبيقات التصميم باستخدام الحاسوب، النمذجة اليندسية،أساسيات 
التصميم، الرسم بالحاسوب، التكامل بين التصميم أسموب نيايات األجزاء، التحميالت ذات البعد الواحد والبعدين واألبعاد الثالث، تحميل 

 حاسوب، وأمثمة التصميم باستخدام الحاسوب.والتصنيع باستخدام ال
 

 معتمدة( اتساع 3) تصميم المنتجات 2926133
 2926137 المتطمب السابق:

 دراسة دورة حياة المنتج وىندسة القيمة المضافة وخطوات تصميم المنتجات، دراسة الجدوى لممنتج وتحميل السوق والمنتجات 
 مية في عممية تصميم المنتج، دراسة الجودة والتكمفة والوقت في تصميم المنتجات.المنافسة، استخدام الجداول والطرق التحمي

 
 معتمدة( اتساع 3) القوالباالدوات و  تصميم وتصنيع 2926131

 2926144المتطمب السابق: 
القوالب واختيار  العوامل الرئيسية في تصميمتصميم المثبتات، تصميم ادوات القطع، تصميم االدوات والمثبتات والموجيات، مبادئ 

 ل والمواد المستخدمة في تصنيعيا.أنواع قوالب التشكي ،المواد، قوالب تشكيل الصفائح المعدنية
 

 ساعات معتمدة( 3) التمتة 2926110
 2926104المتطمب السابق: 

 المعالجات المتناىية في  آالت التحكم الرقمي، المتحكمات المنطقية المبرمجة، االنسان اآللي، المجسات في األتمتة الصناعية ،
 األتمتة الصناعية، أنظمة اليواء المضغوط والييدروليك في األتمتة الصناعية. أنظمة نقل المواد، دراسات في أىمية وجدوى 

 األتمتة.
 

 معتمدة( اتساع 3) إدارة الجودة 2926114
 2926310المتطمب السابق: 

 وظفين في إدارة الجودة، اشتراك المزودين، قياس األداء، أدوات إدارة الجودة مفيوم القيادة، التركيز عمى المستيمك، إشراك الم
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 الشاممة، أنظمة تأكيد الجودة.
 
 
 
 

 معتمدة( اتساع 3)  0-بحوث العمميات 2926110
 2926111المتطمب السابق: 

ت اإلحصائية، نماذج االنتظار وتطبيقاتيا، النماذج االحتمالية واإلحصائية المستعممة في نظم اليندسة الصناعية مثل :ماركوف، العمميا
 النماذج االحتمالية المنفصمة والمتصمة.

 
 معتمدة( اتساع 3) المحاكاة 2926113

 2926104المتطمب السابق: 
 قة النماذج االحتمالية، المحاكاة اليدوية، نماذج المدخالت، نماذج المحاكاة لؤلنظمة المختمفة باستخدام أحد البرمجيات الجاىزة، د

 وصحة نماذج المحاكاة، تحميل المخرجات، أدوات تقميل التباين في المخرجات، حاالت دراسة.
 

 معتمدة( اتساع 3) المعولية وقابمية الصيانة 2926164
 2926310 المتطمب السابق:

آلالت واألجيزة وعالقتيا بالمعولية دراسة مفاىيم األعطال والتحميل اإلحصائي ليا، دراسة نماذج األعطال والمعولية، دراسة دورة الحياة ل
 والصيانة، أنظمة إدارة المعولية والصيانة، المعولية وجودة المنتج، مشروع لتطبيق المفاىيم السابقة.

 
 معتمدة( اتساع 3) نظمة االعمالنمذجة وتصميم أ 2926160

 2926123المتطمب السابق: 
، نمذجة سمسمة التوريد، توكيد وفحص النماذج، النمذجة التخاذ القرارات، تأثير طرق التفكير والنمذجة النظمية، نمذجة عمميات االعمال

 التغذية الراجعة.
 

 معتمدة( اتساع 3) هندسة المواد الطبية 2926170
  2926073المتطمب السابق: 

 امات وتطبيقات المواد الطبية .في اليندسة الطبية وىندسة المواد الطبية خصائص وصفات وتراكيب المواد الطبية ، استخد مقدمة تعريفية
 

 معتمدة( اتساع 3) هندسة البممرات والمدائن 2926173
 2926073المتطمب السابق: 

 البالستيكية الخام : أنواع المبممرات: عمميات البممرة: خواص المبممرات التحميل اليندسي لعمميات تشكيل المبممراتت،  المواد 
 لنفخ ، تصنيع الرقائق ، التشكيل الحراري ، مباديء تصميم القوالب والمنتجات. التصنيع : البثق، الحقن ، ا عمميات

 
 معتمدة( اتساع 3) هندسة المواد النانوية 2926171

  2926073المتطمب السابق: 
 . مقدمة وتعريف في التكنولوجيا النانوية ، وخصاص و تراكيب المواد النانونية ، واستخدامات وتطبيقات المواد النانونية

 
 معتمدة( اتساع 3) تكنولوجيا السطح 2926171
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 2926144 المتطمب السابق:
مبادئ التريبولوجيا. فشل السطوح بالتآكل والتأكسد. معالجة السطوح عن طريق السيطرة عمى التآكل والتأكسد. الطالء المعدني. الطالء 

 العضوي. تقسية السطوح، الكربنة، النتردة، الحث، اإلذابة.
 
 

 معتمدة( اتساع 3) فحص المواد 2926176
 2926344المتطمب السابق: 

جمع البيانات، تحميل االخطاء، الفحص بالشد، الفحص بالثني، الفحص بالصدمة، فحص الصالدة، االجياد، الفحص بدون اتالف، 
 الفحص بالموجات فوق الصوتية،الفحص الكيربائي، الفحص باالشعة.

 
 معتمدة( اتساع 3) المساحيق ياالمواد المركبة وتكنولوج 2926177

 2926073المتطمب السابق: 
المصفوفة المعدنية، المصفوفة المبممرة، مصفوفة السيراميك، تكنولوجيا المساحيق وطرق تصنيع تعريف وتصنيف المواد المركبة، التقوية، 

 المساحيق.
 

 معتمدة( اتساع 3) التصميم لمتصنيع 2926178
 2926144المتطمب السابق: 

 يار المواد والعمميات لمتصنيع، التصميم لمتصنيع في عمميات القطع أو التشكيل أو السباكة. التصميم لمتجميع.اخت
 

 معتمدة( اتساع 3) والتصنيع االلكتروني النمذجة السريعة 2926179
 2926137المتطمب السابق: 

 .تصنيع االلكتروني المتكاملطرق النمذجة السريعة، تطبيقات النمذجة السريعة، التصنيع االلكتروني، ال
 

 معتمدة( اتساع 3) تصميم أنظمة االنتاج 2926182
 2926104المتطمب السابق: 

 .مدخل الى أنظمة وطرق االنتاج، تحميل وتصميم االنظمة االنتاجية، االنظمة الخموية، االنظمة المرنة، التصنيع المتكامل بالحاسوب
 

 عتمدة(م اتساع 3) استراتيجية التصنيع 2926184
 2926144+  2926104المتطمب السابق: 

 أىمية استرتيجية التصنيع باستخدام التصنيع وادارة العمميات. اختيار طرق االنتاج، ادارة التكنولوجيا، تطوير المنتج وعممية االنتاج.
 .(sigma-6)دام ، ادرة العمميات باستخ(lean)، التصنيع المين  (agile)استراتيجيات التصنيع: التصنيع المتجاوب 

 

 
 (ة معتمدةساع 3) تخرج مشروع 2926199

 من خطت الطالب الذساسيت بنجاح ساعت معتمذة 401انهاء المتطمب السابق: 
الطالب بتطبيق المعارف والميارات التي اكتسبيا عمى دراسة حالة عممية او تصميم بحث  قوم فيومشروع التخرج في اليندسة الصناعية ي

 الصناعية. يندسةفي احد مجاالت ال
 


