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 ( ساعة معتمدة موّزعة كما يلي:33تتكّون مواد هذه الخّطة من )ثالثًا:   

 
 ( ساعة معتمدة كما يلي:15: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق عملي نظري المعتمدةالساعات  اسم المادة رقم المادة

 - 0 3 3 اإلحصاء الهندسي التطبيقي 0936702
 - 0 3 3 منهجية البحث العلمي 0906751
 0936702 0 3 3 المعوليهو   ضبط الجودة 0906763
 - 0 3 3 ادارة و تنظيم الصيانة 0906753
 0906763 0 3 3 إدارة الجودة المتقدمة في الصيانة 0906757

 
 
 
 
 
 

 2015   رقم الخطة



 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي:9مواد اختيارية: ) .2

 المتطلب السابق عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة

 - 0 3 3 العوامل االنسانية في الهندسة الصناعية 0936705
 - 0 3 3 محاكاة االنظمة 0936708
 - 0 3 3 ادارة المشاريع والشبكات 0936711
 - 0 3 3 هندسة الصحة و السالمة الصناعية 0906728
 - 0 3 3 تقنيات و طرق الصيانة 0906755
 - 0 3 3 نظم المعلومات في الصيانة 0906756
 - 0 3 3 تكنولوجيا الصيانة 0906758
 - 0 3 3 التشخيص التقني 0906759
 - 0 3 3 التصميم التجريبي ووصف الطرق 0906760
 - 0 3 3 اة المنتجاتتقييم دورة حي 0906761

 موضوعات خاصة في هندسة الصيانة 0906762
 - 0 3 3 وادارة الجودة

 
 (. 0906799 ( ساعات معتمدة ورقمها )9رسالة جامعية ) .3

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وادــــف المـوص
 الهندسة والتكنولوجيا كلية

 في                       الماجستير برنامج
 نة وادارة الجودةهندسة الصيا

 ) مسار الرسالة (
 

 
 

 ساعات معتمدة 3 األحصاء الهندسي التطبيقي 0936702
، العينات، التقدير، توزيع االستدالل اإلحصائي نظرية، نظرية االحتماالت على يشمل المساق على مواضيع متقدمة

 .تطبيقاتها العمليه التجارب مع وتصميم تحليل التباين .االنحدار الخطي - الخطية وغير الفرضية، اختبارات
 

 ساعات معتمدة 3 العوامل االنسانية في الهندسة الصناعية 0936705
الوقلت ملن اجلل االسلتفادة الحركلة و دراسلة تطبيق العواملل البشلرية الفيزيائيله والعقليلة فلي  تطبيقات في يقدم هذا المساق
يلق طلرق التنبل  و نظلم التلدريب الشلائعه فلي العشلوائية منهلا االنسلان، وكلذلت تطب-األللهب ظمله المتعلقله المثلى ملن األن

والراحلة  على انتاجية العمل المحيطة ظروف العملأثر  .المهارات اليدويةالذي يركز على  اإلحصائي توزيعال .ثابتةوال
 لللى مهللاراتع أثللراآللللي و  الللتحكم اليللدوي، اإلنسللانو  لللةاآل المعرفللي بمللا فللي ذلللت التفاعللل بيئللة العمللل تطبيللق. والرضللا
 .وتوجهاته المشغل

 
 ساعات معتمدة 3 محاكاة األنظمه 0936708

 نظرية مفاهيم .النظام تصميم لتحسين منفصلة نماذج حاسوبية باستخدام المحاكاة نظم يشمل المساق على مقدمة في
المنفصل ومحاكاة  دثالح على ومشاريع دراسات تطبيقيه والمرافق.، والمعامالت األرقام العشوائية، ومولدات الطابور

 الحدث المنفصل. المشاريع ذات
 

 ساعات معتمدة 3 اداره المشاريع و الشبكات 0936711
 .الموارد المحدودة تحت ظروف المشروع جدولة.  CPM وPERT  بطرق التعاريفيتضمن المساق المفاهيم و 

دارة المشاريعحساب التكلفه للمشروع ذات  شبكاتو  كلفة ، وشبكات ذات أقل  ،التدفق األقصى :الشبكات نماذج .، وا 
 وتطوير المنتجات بناء مثل ، في  مجاالت واسعة تطبيقات ادارة المشاريع ونماذج الشبكات .أعلى الكلفه  ومكوناتهم
 .الكبيرة والصناعات التحويلية

 
 
 



 ساعات معتمدة 3 هندسة الصحه و السالمة الصناعية 0906728
 .تحليل المخاطر، المخاطر ضبط،  تصنيف األخطار، الصناعية األخطار .اريفالتعيتضمن المساق المفاهيم و 

 .المخاطر مراقبة برامج تطوير
 

 ساعات معتمدة 3 منهجية البحث العلمي 0906751
في هذه المادة يتعلم الطالب كيفية تنفيذ مراحل مختلفة من البحث العلمي بدءا من صياغة الفكرة واالنتهاء من البحث 

الكتابة وعرض تقرير تقني. وبطبيعة الحال في شكل محاضرات تدرس من قبل أعضاء هيئة التدريس  عن طريق
ومحاضرين يدعون لتقديم أنواع من األبحاث والدراسات المختلفة في حالة متقدمة من مجاالت هندسة وادارة الصيانة. 

ت إشراف أعضاء هيئة التدريس لمعرفة وكجزء من البرنامج الدراسي سيقوم الطالب بعمل مشاريع بحثية صغيرة تح
كيفية تحديد المشكلة واستكمال مراجعة األدبيات المختلفة بما في ذلت استخدام الموارد القائمة مثل الهندسة وغيرها من 
مصادر اإلنترنت ذات الصلة. نظم وأدوات القياس، واقتناء المعلومات. باإلضافة إلى ذلت سيعمل الطالب على 

ة في كيفية استخدام الحلول التحليلية والعددية والطرق التجريبية في مشاريعهم. والهيكل العام للتقارير اكتساب المعرف
عن مشروعهم تتضمن داللة على األقسام التالية : الملخص، المقدمة ، التحليل ، ووصف تجربة، واإلجراءات 

 اجع.التجريبية والنتائج، ومناقشة االستنتاجات والتوصيات، وأخيرا المر 
 

 ساعات معتمدة 3 المعوليه في  المنشات االنتاجيه 0906754
دارة ومراقبة وتحسين تصميم و  ضوء هندسة و تكنولوجيا الجودة في بعلوم الطلبه يهدف المساق الى تزويد جودة ا 

 في الشركة، والمعوليه إدارة الجودةدور  :المواضيع التالية تم تغطيةسعلى وجه التحديد النظم.  و والمنتجات و  العمليات
 الفحص والقبوللوحات ضبط الجوده، ، في العمليات  اإلحصائيالتحكم  الخسارة، اقتران مفهوم الجودة،تكاليف 

كما سيتم دراسة مواضيع المعولية ونماذجها الرياضية،  ، أجهزة قياسالعمليات و ة قدر وتقييم ات دراس، و العيناتب
 زيز، وتحليل المخاطر.ونحليل الموثوقية، والصيانه، والتع

 
 ساعات معتمدة 3 ادارة وتنظيم الصيانه 0906753
، الصليانة قلادرة عللى رسلم سياسلة من أجلل أن تكلون إدارة الشركة سياسة إعداد على الطالب على تعليميركز المساق 

 وتحديلللد، صلللحيحةاالسلللتراتيجية ال وكيفيلللة اختيلللار للصللليانة المختلفلللةفهلللم االسلللتراتيجيات الصللليانة، و  أهلللدافوصلللياغة 
صلللحة  .أنشلللطة الصللليانة، وضلللمان االقتصلللادية نظلللام المراقبلللة كيفيلللة تطلللويرو نشلللطة الصللليانة االحتياجلللات الالزملللة أل

  LCC/ LCPتقنيلات  ويتضلمن المسلاق .والبيئلة والصلحة تل ثر عللى السلالمة قلد ظلروف العملل والبيئلة التلي وسلالمة
الكفلاءة ، عللى سلبيل المثلال أنشلطة الصليانة نتلائج وتحليلل قيلاسيلة ، وكيفقطلع الغيلارزن و امخلوال النقل واإلمداد طرقو 

كما يتضمن المساق أنظمة المعلومات المحوسبة في ادارة الصيانة، بما في ذلت اوامر العمل وقطع الغيار  .واالقتصاد
 وبرامج الصيانة.

 
 
 

 ساعات معتمدة 3 تقنيات و طرق الصيانة 906755



والتعديالت المترتبة  والصيانة الوقائية الصيانة التصحيحية لتحسيناألساليب المستخدمة و النظريات  يتناول هذا المساق
 للحلد ملن تحسلين، وتقنيلات الالتآكلل والتملزق، وأنواع الفشل أنماط :بالتفصيل المواضيع التالية وسيتم تغطية .على ذلت

 ب القياس وأنظمة التحكم.أساليب وتقنيات للتفتيش  ، وطرق تمديد الحياة، وأسالي .معدالت الفشل
 

 ساعات معتمدة 3 نظم المعلومات في الصيانة 906756
في هذه المساق ، سيتعلم الطالب األسلاليب واألنظمله المختلفلة التلي يمكلن اسلتخدامها فلي عمليلة صلنع القلرار المتعللق 

تطللوير واسللتخدام نظللم المعلومللات بالصلليانة الفعالللة بكقللل كلفللة. أيضللا، كيفيللة تحديللد متطلبللات نظللام المعلوماتيلله وكيفيللة 
للتخطيط والسليطرة وتحليلل التغذيلة الراجعلة، والتحسلينات فلي أداء الصليانه وأنلواع مختلفلة  ملن نظلم المعلوملات القلادرة 
علللى الجملللع بلللين متطلبلللات العملللالء وكفلللاءة معللدات المصلللنع واآلالت، والعقلللود المختلفلللة ألداء الصللليانة، صللليانة نظلللم 

وترتيب العمل ، النظم التقنية/االقتصادية ، والوثائق/نظم المعلومات التقنية، أنظمة اللتحكم التقنيلة المعلومات للتخطيط 
 في العمليات، والنظم الخبيرة. 

 
 ساعات معتمدة 3 إدارة الجودة المتقدمة في الصيانة 0906757

المستمر في الصناعة و غيرها التقدم  على مناهجيقدم اسس مبدئ رشق االنحراف السداسي الذي يقوم  المساق هذا
رشق االنحراف  دمج، رسومات متابعه القيمه ، الرشق التفكير :المواضيع التالية من المنظمات. وسيتم ايضا تغطية

 .العمليات لتحسين DMAIC ، و االنتاجيه جودة لتحقيق أعلى في عملية التحسينالسداسي 
 

 ساعات معتمدة 3 تكنولوجيا الصيانة 0906758
، واستراتيجيات فيها الصيانة الكبرى و طرق في الشركات  النموذجية التنظيمية على الهياكل الطالب إطالع سيتم

 الحفاظ على وسوف يتعلم الطالب قسم الصيانة إلدارة األساسية المعارفو  TPM ، RCM ، والتكنولوجيات الصيانة
االزمه   التكنولوجيا اختيار ومعايير ونظم ستباقية، واالالتنب ية، والوقائيةالتصحيحية يانة الص ونظم الموارد التقنية

 .صيانةلل
 

 ساعات معتمدة 3 التشخيص التقني 0906759
 تعريف، التقني التشخيص الصيانة باستخداماالقتصادية لعملية  الجدوى بكهمية الطالب تعريف يهدف المساق الى

 والخسائر الضرر ومصادر أنواع، على وجه التحديد .اجاإلنتتوافر نظم و ، الصيانة بالموثوقية التشغيلية الطالب
 المخططة وصيانة للصيانة التكنولوجيا الالزمةالسيطرة على و  اإلنتاج، في أجهزةالنقاط الحرجة والثانوية، و  األولية
 تحديد باإلضافة إلى خطك.ال استخراج أساليب .خطك حدوث عن اإلشاراتتجهيز و ، مراقبة الظروف . أنظمةالحالة
 في الوقت المناسب. تغييروال األضرار كيفية حصولو  اتجاه ومعرفة الخطك

 
 ساعات معتمدة 3 وصف الطرقالتصميم التجريبي و  0906760

والعمليات.  األنظمة التقنية وتوصيف التجريبيةمذجة العناصر األساسية للنب تعريفال الهدف من هذا المساق هو
 االختيار، واستخالص الميزات، وطرق التجريبية العملياتتوصيف ل طرق تحليل البيانات وسوف يتعلم الطالب

الالمتغيرة(، و المتغيرة ) التجريبية النمذجة المواضيع التالية: أساليبهذا المساق  غطيي سوف، المفيدة. عالوة على ذلت



عمليات ال توصيف على أمثلة عملية، والمنتجات والعمليات الحقيقية الهندسية النظمنمذجة توصيف و تحليل البيانات، 
 توصيف وطرق التحليل اإلحصائي أسس، وتوصيف العمليات التي تعتمد على المعطيات، المباشرة وغير المباشرة

المميزات  وطرق، المفيدة الميزاتالوقت، االختيار، واستخراج  تردد التردد، في الوقت المناسب، تحليل البيانات عملية
 .البياناتنمذجة  على أساستغيرة المعلوماتية المتغيرة و غير الم

 
 ساعات معتمدة 3 تقييم دورة حياة المنتجات 0906761

تدفق، عملية ال، مخطط ISO104040، هدف وتعريف الحياة،  المواضيع التالية: نهج دورةيغطي هذا المساق 
صناعية،  دراسات حالة، الحياة رةدو  اثر، وتقييم تكلفة دورة الحياة، للعمليات، توازن المواد والطاقة والرسوم البيانية

 الحياة. تحليل دورة أدوات
 

 ساعات معتمدة 3 موضوعات خاصه في هندسة الصيانة وادارة الجودة 0906762
يعرض المساق موضوعات متخصصه في هندسة و اداره الصيانة والجودة بهدف تطوير معرفتهم وقدراتهم فيها 

 لمجال.في هذا ا والتعرف على المستجدات الحديثه
 
 


