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 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 تصميم وتصنيع/ الهندسة الصناعية  في

 ( رسالةمسار ) 
 

 
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .الدراسات العليا النافذة برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات.  1
 :ليةالتخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج حسب األولويات التا.  2

 درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية -

 ميكانيكيةدرجة البكالوريوس في الهندسة ال -

 

 .ل يوجد   :شروط خاصة:   ثانياا 
 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 
 :ساعة معتمدة كما يلي( 11: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق لمعتمدةالساعات ا اسم المادة رقم المادة
  3 بحوث العمليات 9096091
 096091 3 تخطيط و ضبط االنتاج  9096090
  3 اختيار المواد للتصميم والتصنيع   9096010
  3 تخطيط وتصميم عمليات االنتاج 9096010
  3 عمليات االنتاج غير التقليدية 9096016
  3 بالتصميم و التصنيع باستخدام الحاسو 9096010

 
 :ساعات معتمدة يتم اختيارها مما يلي( 6: )مواد اختيارية .2

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
  3 ضبط الجودة  9096093
  3 تصميم القوالب 9096022
  3 هندسة الصحة والسالمة الصناعية 9096020
  3 نمذجة سلوك المواد 9096039
  3 الحديثة الموادتكنولوجيا  9096031
  3 التآكل 9096033
  3 طرق فحص المواد 9096030
  3 هندسة المواد المركبة والمبلمرات 9096030
  3 موضوعات خاصة في التصميم والتصنيع  9096036

 (.7976099)ساعات معتمدة ورقمها ( 9)رسالة جامعية  .3

 رقم الخّطة   2772 ر
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 الخّطة الدراسية لدرجة الماجستير
 تصميم وتصنيع/ الهندسة الصناعية  في

 (مسار شامل ) 
 

                         
 :أحكام وشروط عامة:  أولا 

 .الدراسات العليا النافذة برامج تتفق هذه الخطة مع تعليمات.  1
 :حسب األولويات التالية التخصصات التي يمكن قبولها في هذا البرنامج.  2

 دسة الصناعيةدرجة البكالوريوس في الهن -

 ميكانيكيةدرجة البكالوريوس في الهندسة ال -

 

 .ل يوجد  :شروط خاصة:   ثانياا 
 

 :ساعة معتمدة موّزعة كما يلي( 33)تتكّون مواد هذه الخّطة من :   ثالثاا 
 :ساعة معتمدة كما يلي (22: )ةمواد إجباري .1

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
 - 3 بحوث العمليات 9096091
 096091 3 تخطيط و ضبط االنتاج  9096090
  3 اختيار المواد للتصميم والتصنيع   9096010
  3 تخطيط وتصميم عمليات االنتاج 9096010
  3 عمليات االنتاج غير التقليدية 9096016
  3 التصميم و التصنيع باستخدام الحاسوب 9096010
  3 ادنمذجة سلوك المو 9096039
  3 الحديثةتكنولوجيا المواد  9096031

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

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المادة رقم المادة
  3 ضبط الجودة  9096093
  3 تحليل وتصميم انظمة اإلنتاج 9096021
  3 تصميم القوالب 9096022
  3 الصحة والسالمة الصناعيةهندسة  9096020
  3 المواد الطبية 9096032
  3 التآكل 9096033
  3 طرق فحص المواد 9096030
  3 هندسة المواد المركبة والمبلمرات 9096030
  3 موضوعات خاصة في التصميم والتصنيع  9096036

  .(7976091)امتحان شامل  .3

 رقم الخّطة   2772 ش
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 وصف المواد
 

 (ساعات معتمدة 3)      بحوث العمليات ( 9096090)

النمذجة، نموذج البرمجة الخطية وتطبيقاته وطرق الحل لألنظمة الكبيرة، استخدام الطرق الجبرية والعددية لتقليل 

األخطاء الحاسوبية وتشريع العمليات الحسابية، تمارين عملية وحاالت في النمذجة الرياضية، نماذج رياضية في 

 .مثل في األنظمة واستخداماا في ادإدارة الاندسيةاالمثلة لألنظمة، نماذج التحكم األ

 

 (ساعات معتمدة 3)       ضبط الجوده (0903006)

القبول بالعينات ولوحات التحكم للمقاييس والصفات، المعالجة االحصائية واالقتصادية لخطط العينات ولوحات 

  . ارة الجودة ، إدارة الجودة الشاملةأنظمة إدالتحكم، التصميم والتحليل التجريبي للتغير في ضبط الجوده، 

 

 (ساعات معتمدة 3)      تخطيط وضبط االنتاج (0903006)

نظام إدارة المخزون والمواد ، نماذج التخزين والتنبؤ بالطلب ، تخطيط األنتاج التجميعي  هيكلة انظمة االنتاج، 

ية الجدولة وتطبيقاتاا في أنظمة ادإنتاج نظرتخطيط الطاقة االنتاجية،  MRP-II، و -MRPالجدولة الرئيسية

 (.JIT)أنظمة، ادإنتاج اليابانية 

 

 (ساعات معتمدة 3)    للتصميم والتصنيعالمواد اختيار  (0903076) 

المواد المركبة وتصنيف وتصنيع و د الخزفيةالمواد المعدنية ، المبلمرات ، الموا: أنواع المواد  مقدمة في علم المواد،

المواد ، اقتصاديات المواد ، عملية اختيار المواد ، طرق التقييم الكمية  اختيارتحليل طرق . وخصائص كل مناا 

 .الختيار المواد، حاالت دراسية

 

 (ساعات معتمدة 3)     تخطيط وتصميم عمليات االنتاج (0903076)

منتج من لت الوقت والقدرة والقوة لعمليات االنتاج، تخطيط خطوات االنتاج ااالت وعمليات وخطوات االنتاج، حسابا

 .البداية الى النااية، تصميم مخطط المصنع، اقتصاديات عمليات االنتاج، حاالت دراسية

 

 (ساعات معتمدة 6)     عمليات االنتاج غير التقليدية (0903073)

التشكيل الكارومغناطيسي، التشكيل بالطرق الغازية التشغيل  التشكيل السريع، توسيع وتقليص اقطار االنابيب،

 .بالطرق الفوق الصوتية، التشغيل بالنفاث، التشغيل الكاروكيميائي، التشغيل بااللكتروليت، الحفر الكيميائي
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 (ساعات معتمدة 3)    الحاسوبباستخدام التصميم والتصنيع  (0903079)

 طط التصميم ثنائية االبعاد وثالثية االبعاد، خالنمذجه الايكلية. ستخدام الحاسوبمقدمة لتكامل التصميم والتصنيع با

(2D and 3D) ي انظمة اآلالت ذات التحكم الرقم. الربط ما بين التصميم والتصنيع باستخدام الحاسوب(CNC)، 

 .، تطبيقات ومشروع عملي على حاالت دراسيةاستخدام الحاسوب في الفحوصات الاندسية

 

 

 (ساعات معتمدة 3)     اإلنتاجتصميم انظمة تحليل و ( 0903067)

تصميم : تشمل المواضيع. االنتاجالاندسة الصناعية وبحوث العمليات في تصميم وتقييم انظمة  طرقاستخدام 

 .قياس وتقييم االداء. اختيار الماكينات. المنشآت وخطوط االنتاج وانظمة مناولة المواد

 
 
 (ساعات معتمدة 3)      البتصميم القو( 7976022)

قوالب التظريف والسحب )الرئيسية في تصميم القوالب واختيار المواد، قوالب تشكيل الصفائح المعدنية لعوامل مواضيع متقدمة ل
 .راريا  ح هاجتتصنيع القوالب ومعال. تشكيل والمواد المستخدمة في تصنيعهاب اللقواأنواع ( العميق

 

 (ساعات معتمدة 3)    السالمة الصناعيةهندسة الصحة و (0903062)

مبادئ وتعريفات، مفاوم المخاطر الصناعية وطرق السيطرة علياا، وسائل وأدوات تحليل المخاطر الصناعية، 

 .تصميم برامج السيطرة على المخاطر الصناعية

 

 (ساعات معتمدة 3)      نمذجة سلوك المواد (0903060)

مذجة الرياضية للمواد، استخدام العنصر المحدود في النمذجة، طرق الذكاء االصطناعي النمذجة الفيزيائية للمواد، الن

 .في نمذجة سلوك المواد

 

 (ساعات معتمدة 3)     الحديثة تكنولوجيا المواد (0903067)

 .المواد متناهية الصغر، تكنولوجيا االسطح، تكنولوجيا البودر

 

 (تمدةساعات مع 3)      المواد الطبية (0903066)

صفات المواد الطبية من الناحية الميكانيكية والذرية، صفات االسطح للمواد الطبية، فحص المواد الطبية، المواد 

 .الحديثة
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 (ساعات معتمدة 3)       التآكل (0903066)

 .صفات التآكل، تأثير التآكل، فحص التآكل، التحكم بالتآكل، مراقبة التآكل، حاالت دراسية

 

 (ساعات معتمدة 3)      طرق فحص المواد (0903066)

استخدام الميكروسكوب الضوئي، استخدام الميكروسكوب االلكتروني، طرق الفحص باالشعة، طرق الفحص 

 .بالموجات فوق الصوتية

 

 (ساعات معتمدة 3)    المواد المركبة والمبلمراتهندسة  (0903066)

عمل المادة األساسية ، عمل المواد : تقليدية ، تعزيز المواد التقليدية مدخل الى المواد المركبة ، محدودية المواد ال 

المعززة ، تصنيف المواد المركبة ، عمل المواد المعززة والمادة األساسية معاً ، النمذجة الميكانيكية الرقيقية وقوة 

 .ة بالصفائحالمواد المركبة وتطبيقاا على المواد المركبة المؤلفة من صفائح وعلى المواد المعزز

تصنيفاا ، تركيباا ، خصائصاا الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية ، عمليات تصنيعاا وتأثيرها : المواد البالستيكية 

 .على البيئة

 

 (ساعات معتمدة 3)   في التصميم والتصنيع موضوعات خاصة  (0903063)

 .اال مرة واحدة وان اختلفت المواضيع اليدرساا الطالب .يطرح في دراسة متخصصة في التصميم والتصنيع

 

 االمتحان الشامل (0903092)

 

 (ساعات معتمدة 0)      رسالة الماجستير (0903099)

 

 

 
 

 


