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   وصف المواد
 الصناعيةهندسة القسم 

 
 

 ٠٩٠٦١١١ المشاغل الهندسية ) ساعة معتمدة١(

  ال يوجد: المتطلب السابق

: التاليـة  ساعة معتمدة نظرية تغطي السالمة العامة ، المواد وتصنيعها، أدوات القياس ، ماكنات التـشغيل 
خ ، وساعة معتمدة عمليـة تحتـوي علـى    المنشار، المقص، المثقاب ، المخرطة، الفريزة، المقشط ،المجل      

  .تمارين عملية في البرادة والحدادة والسباكة والنجارة واللحام والقص والخراطة والفرز والقشط والجلخ
  
 

 

  ٠٩٠٦٢٠١ الكتابة الفنية ) ساعة معتمدة١(
  ١٥٠٢١٠٢: المتطلب السابق

. األخطاء الشائعة في الكتابـة    . بة الفنية الفعالة  قواعد الكتا . طبيعة وأنواع ومستويات وأساليب الكتابة الفنية     
التركيز سيكون على كتابة التقارير    . اختيار وعرض وسائل االيضاح   . التقارير الرسمية وتقارير المختبرات   

  .الفنية
  
 

 

 ٠٩٠٦٢٥١ ١- الهندسياإلحصاء ) معتمدةات ساع٣(

  ٠٣٠١١٠٢: المتطلب السابق

عشوائية، توزيعات االحتماالت المنفصلة والمتـصلة،  التـرابط، توزيـع           مفاهيم االحتماالت، المتغيرات ال   
،  تحليل التبـاين   العينات والتوزيع العملي، التقدير والترجيح النقطي والفترة، اختبار الفرضيات األحصائية،         

  .استخدام الطرق اإلحصائية في المجاالت الهندسية تمارين وتطبيقات على
  
 

 

 ٠٩٠٦٢٧١ موادخواص ال ) ساعة معتمدة٢(

  ٠٣٠٣١٠١: المتطلب السابق

تصنيف المواد، تركيب المواد، الخواص الميكانيكية، الشكل البياني الثنائي لألطـوار، الـسبائك الحديديـة     
  .والبوليمرات والسبائك المركبة وغيرالحديدية، السيراميك

  
 

 

 ٠٩٠٦٢٧٣ خواص المواد الهندسية ) ساعات معتمدة٣(

  ٠٣٠٣١٠١ :المتطلب السابق

طاقة وقوى الربط، تصنيف المواد الهندسية، التركيب البلوري للمواد، تحييد األشعة السينية، العيوب فـي               
التقوية، االنتشار،التصوير البلوري ، الخواص الميكانيكية وغير الميكانيكية للمواد،          تركيب المواد وأساليب  

لمعادن وطرق الوقاية منه، مشاكل اختيار المواد، الكلفة تآكل ا طرق اختبار المواد، الشكل البياني لألطوار،
  .النسبية للمواد

  
 

 

 ٠٩٠٦٢٧٤  خواص المواد الهندسيةمختبر  ) ساعة معتمدة١(

   ٠٩٠٦٢٧٣: المتطلب السابق
الفحوص االتالفية للمواد، الفحص بقوى الشد، فحص الصالدة، الفحص بالصدمة، تقسية سـطح الفـوالذ               

 غير االتالفية للمواد، فحوص التركيب المعدني باستخدام المجهر الـضوئي، فحـص             باالنتشار، الفحوص 
  .التوصيل الكهربائي والحراري للمواد

 
 
  
 

 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

٢ 

 ٠٩٠٦٢٧٥  الموادعلوم ) ساعات معتمدة٣(

  ٠٣٠٣١٠١: المتطلب السابق

الـسبائك الحديديـة   تصنيف المواد، تركيب المواد، الخواص الميكانيكية، الشكل البياني الثنائي لألطـوار،   
  .والبوليمرات والسبائك المركبة وغيرالحديدية، السيراميك

  
 

 

 ٠٩٠٦٢٧٦   الموادمختبر علوم ) ساعة معتمدة١(

   ٠٩٠٦٢٧٥: المتطلب السابق

الفحوص االتالفية للمواد، الفحص بقوى الشد، فحص الصالدة، الفحص بالصدمة، تقسية سـطح الفـوالذ               
تالفية للمواد، فحوص التركيب المعدني باستخدام المجهر الـضوئي، فحـص           باالنتشار، الفحوص غير اال   

  .التوصيل الكهربائي والحراري للمواد
  
 

 

 ٠٩٠٦٣٠٣ التحليالت الهندسية ) ساعات معتمدة٣(

  ١٩٠١١٠٢ + ٠٣٠١٢٠٢: المتطلب السابق

الهندسـي،  : ت االمثلةالجبر الخطي، المتجهات، المصفوفات، المعادالت الخطية وطرق حلها، أسس محوال   
  ).ماتالب(تطبيقات عملية باستخدام برمجيات الحاسوب مثل . فورير، البالس

  
 

 

 ٠٩٠٦٣١٠  عمليات اإلنتاج ) ساعات معتمدة٣(

   ٠٩٠٤٣٧٢: المتطلب السابق

  .عمليات تشكيل المعادن، عمليات قطع المعادن، اللحام واللحام بالقصدير
  
 

 

 ٠٩٠٦٣١١  تشكيل المعادن/ ١- تاجعمليات إن ) ساعات معتمدة٣(

   ٠٩٠٤٣٧٢: المتطلب السابق

السلوك الميكانيكي وتشكيل المعادن، العوامل الرئيسية المؤثرة في السلوك الميكـانيكي، االجهـاد الممثـل            
تصنيف عمليات اإلنتاج بالنـسبة لمعـدل االنفعـال         . المستنفذ في التشكيل اللدن    الشغل. واالنفعال الممثل 

. الحـدادة والطـرق   : عمليات التشكيل . الديناميكي ارتفاع درجة الحرارة نتيجة للتشكيل    . رارةودرجة الح 
. السحب العميـق والثنـي     .التظريف. تشكيل الصفيح المعدني  . سحب القضبان واألسالك  . الدرفلة. الشق

  .مقدمة إلى عمليات التشكيل ذات معدالت الطاقة العالية
  
 

 

 ٠٩٠٦٣١٢ ميكانيك/ت اإلنتاجمختبر عمليا ) ساعة معتمدة١(

  ٠٩٠٦٣١٠: المتطلب السابق

  .تجارب عملية حول العمليات األساسية في تشغيل المواد
  
 

 

 ٠٩٠٦٣٤٥  التحكمونظمة ديناميكا األ  ) ساعات معتمدة٣(

  ٠٣٠١٢٠٢: المتطلب السابق

 التـردد،  اسـتجابة ، تقنيـة   الزمنية للـنظم االستجابةنمذجة األنظمة الديناميكية، تحوالت البالس وفورير     
 أنظمـة  علـى    أمثلـة وتحليل نظم التحكم ذات التغذية الراجعة، تمثيل األنظمة،           األنظمة، تصميم  استقرار

  .الصناعية  التحكم في الهندسة
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 ٠٩٠٦٣٤٦ التحكمونظمة ديناميكا األمختبر  ) ساعة معتمدة١(

  ٠٩٠٦٣٤٥: المتطلب السابق

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

 
 

 

 ٠٩٠٦٣٥٢ ضبط الجودة ) ساعات معتمدة٣(

  ٠٩٠٦٢٥١: المتطلب السابق

ائية المتبعة في مطابقة المواصفات، لوحات ضبط الجودة، تحليل مقدرة العمليات           المبادئ والمفاهيم اإلحص  
  .للجودة المستمر خطط أخذ عينات القبول، المواصفات العالمية والتطوير اإلنتاجية،

  
 

 

 ٠٩٠٦٣٥٣  ١-بحوث العمليات ) ساعات معتمدة٣(

  ٠٩٠٦٣٠٣: المتطلب السابق

لبرمجة الخطية، طريقة سمبلكس، الثنائية، وسائل النقـل والتعيـين،          النمذجة الرياضية وبحوث العمليات، ا    
  .نماذج الشبكات

  
 

 

 ٠٩٠٦٣٥٥ ٢- الهندسياإلحصاء ) معتمدةة ساع٢(

  ٠٩٠٦٢٥١: المتطلب السابق

  .مراجعة تحليل التباين، االنحدار الخطي، تصميم التجارب الكاملة والجزئية
  
 

 

 ٠٩٠٦٣٨٤  قياسات العملهندسة العمليات و ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٢٥١ :المتطلب السابق

دراسة عمليات اإلنتاج والتصنيع والخدمات وتحليلها باستخدام الجداول المختلفة، تحسين تـصميم طـرق              
العمل والعمليات باستخدام الوقت والحركة ووضع طرق عمل وعمليات قياسية ومعياريـة، أدوات قيـاس               

  .ى قياسات معيارية، عمل مشروع لتطبيق المفاهيم السابقة في الميدانالحركة والوقت وطرق تحويلها إل
  
 

 

 ٠٩٠٦٤٠١  تصميم المنظمة وضبطها ) ساعات معتمدة٣(

   ٠٩٠٦٤٢١ :المتطلب السابق

التخطيط االستراتيجي للتنظيم، الهيكل التنظيمي، مبادئ ونماذج التنظـيم، ديناميكيـات التنظـيم، التغييـر               
  .سلوك التنظيمي وسلوكيات األفرادوالتنظيم الذاتي، ال

  
 

 

 ٠٩٠٦٤١١  قطع المعادن/٢-عمليات اإلنتاج ) ساعات معتمدة٣(

  ٠٩٠٦٣١١: المتطلب السابق

مقدمة لعمليات التشغيل بتكون الرايش، أدوات القطع ومتطلباتها، سوائل التبريد ومتطلباتها، ميكانيكية تكون             
القدرة المستهلكة، ويفية حساب القوى المختلفة في عملية القطع     الرايش وأنواع الرايش، نظرية ميرجانت وك     

  .الخراطة التثقيب، التفريز، الجلخ االهتزازات في عمليات التشغيل: عمليات القطع المختلفة
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 ٠٩٠٦٤١٢  مختبر عمليات اإلنتاج ) ساعة معتمدة١(

  ٠٩٠٦٤١١: المتطلب السابق

،  تظريف الصفائح والسحب     )الطرق(البثق، التشكيل الساخن    : معادنتجارب مختبرية تتعامل مع تشكيل ال     
  . في قوالب التظريفاالستدارةالعميق، التشغيل، قياس الخروج عن 

 
 

 

 ٠٩٠٦٤٢١  تخطيط وضبط اإلنتاج ) ساعات معتمدة٣(

  ٠٩٠٦٣٥٣: المتطلب السابق

  سلـسلة التوريـد،    إدارة إلى مدخل   بؤ،المفاهيم االستراتيجية في تصميم أنظمة تخطيط وضبط اإلنتاج، التن        
إدارة المواد، أنظمة ضبط المخزون، التخطيط التجميعي، جدول اإلنتاج الرئيسي، تخطيط متطلبات المواد،             

  .تخطيط القدرة اإلنتاجية، والجدولة
  
  

 

 ٠٩٠٦٤٢٢  تخطيط المنشآت ) ساعات معتمدة٣(

   ٠٩٠٦٤٢١: المتطلب السابق

نشآت، اختيار الموقع، تصميم المنتج والعملية والبرنامج الزمني، العالقة بين نوع           التخطيط االستراتيجي للم  
 تحديد العمالة، نقل المواد، توزيع اآلالت عـن طريـق الكمبيـوتر، تـصميم               ،النشاط والمساحة والحركة  

  .المخازن
 
 

 

 ٠٩٠٦٤٢٣  حساب التكاليف ) ساعات معتمدة٣(

   ٠٩٠٦٤٢١: المتطلب السابق

اسبة والوثائق المالية، حساب تكاليف عملية اإلنتاج ومدخالتها، نماذج وطرق محاسبة تكـاليف             مفهوم المح 
  .المنتجات، أنظمة محاسبة تكاليف المنتجات، استخدام الكمبيوتر في محاسبة تكاليف المنتجات

  
 

 

 ٠٩٠٦٤٣٧  الصناعيةتصميم اآلالت ) ساعات معتمدة٣(

  ٠٩٠٦٤١١: المتطلب السابق

ة نقل الحركة، أنواع الوصالت، البكرات واألحزمة الناقلة، التروس والمسننات ومجموعة التروس،    ميكانيكي
امل والركـائز، المفـاتيح،   الحركة، الفرامل، الدوالب الطيار، البراغي، األعمدة، المح      الحدبات، موصالت 

  .روليكية وأجزاءها، تكامل األنظمة الدوائر الهيد،النوابض
  
 

 

 ٠٩٠٦٤٤١ الميترولوجيا والقياسات الهندسية )ة ساعات معتمد٣(

  ٠٩٠٦٤١١: المتطلب السابق

األخطاء، القياسات الخطية وقياسات الزاوية، عمود الجيب والمنضدة الدوارة، التفاوتات والتوافقات، البدائل            
، وخـشونة  المتداخلة، نظام آيزو، نظام الثقب ونظام العمود، قياس المسننات والتروس، قياس سوية السطح          

السطح والخروج عن االستدارة، قياس التدفق ودرجة الحرارة القياسات الكهربائية األساسية والمجـسات،             
  .الدوائر الكهربائية ثابتة التيار ومترددة التيار، قياس االنفعال والقوة والعزم وتصميم خاليا الحمل

  
 

 

 ٠٩٠٦٤٤٢ مختبر الميترولوجيا والقياسات الهندسية ) ساعة معتمدة١(

   ٠٩٠٦٤٤١: المتطلب السابق

تجارب على قياس االستقامة، الزوايا، األقطار، خشونة السطح، الخروج عن االستدارة، المسننات، 
  .التروس، االزدواج الحراري
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 ٠٩٠٦٤٤٥  المعالجات الدقيقة في الهندسة الصناعية ) معتمدةات ساع٣(

    ٠٩٠٣٢٠٧: المتطلب السابق
قية، عناصر تصميم المعالجات الدقيقة، برامج وأجهزة الحواسيب، إستعمال الحواسيب في الخانات المنط

  .التطبيقات الواقعية
  
  

 

 ٠٩٠٦٤٥٤  تصميم الخوارزميات وبرمجتها ) ساعات معتمدة٣(

   ٠٩٠٦٣٥٣: المتطلب السابق

طرق : وبرمجتها وتشمل الخوارزميات المستعملة في الهندسة الصناعية إلىطرق البرمجة المتقدمة، مقدمة    
  .، عمليات المصفوفات، وصل المنحنياتاألقصرالترتيب، البحث، التراكيب المعلوماتية، المسار 

  
 

 

 ٠٩٠٦٤٨١  هندسة العوامل اإلنسانية ) ساعات معتمدة٣(

   ٠٩٠٦٣٨٤: المتطلب السابق

فاءة العمل العضلي، قياسـات     العمل العضلي وتحديد اإلمكانيات والقدرات الفيزيائية والفسيولوجية، رفع ك        
جسم اإلنسان، العمل العقلي وتحديد اإلمكانيات والقدرات العقلية، وسـائل اسـتقبال المعلومـات وطـرق                

أجهزة ووسائل عرض المعلومات وأدوات الـتحكم باآللـة،         معالجتها واتخاذ القرار عند اإلنسان،  تصميم        
  .دراسة المؤثرات البيئية االجتماعية والفيزيائية على أداء العامل

  
 

 

 ٠٩٠٦٤٨٢   وقياسات العملمختبر عوامل إنسانية ) ساعة معتمدة١(

   ٠٩٠٦٤٨١: المتطلب السابق

لعضلية وأساليب رفع األثقال ومناولة المواد، تطبيق مفاهيم ومعرفة العوامل اإلنسانية مثل قياس القدرة ا
دراسة طرق قياس الجهد العضلي وأدوات ومعايير القياس، دراسة عدة وسائل عرض للمعلومات وأدوات 

وسالمة العامل، دراسة العدد واألدوات اليدوية وتحليل  تحكم وتحليل أثرها على كفاءة العمل وصحة
وسالمة العامل، استخدام برمجيات الكمبيوتر في تحليل محطات تصميمها وأثره على كفاءة العمل وصحة 

  .العمل وأساليب العمل وتحسينها
  
 

 

 ٠٩٠٦٤٨٣  هندسة السالمة الصناعية ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٨١: المتطلب السابق

 دراسة مكان العمل والمخاطر المتعلقة به، تحليل المخاطر ودراسة مفاهيم الحوادث واحتماليـة الخطـر،              
دراسة أنظمة السالمة والصحة المهنية، وربطها مع القوانين والمتطلبات الحكومية والعالمية، طرق التحكم             

  .تصميم األنظمة اإلدارية إلدارة أنظمة السالمة والصحة المهنية بالمخاطر المختلفة في الصناعة،
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٠٠  موضوعات مختارة في اإلدارة الهندسية ) معتمدةات ساع٣(

    أو متزامن٠٩٠٦٥٩٨: تطلب السابقالم

  .تطرح المادة بمواضيع خاصة لها أهمية بنواحي مختلفة في اإلدارة الهندسية
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٠١  مختارة في التصنيع وضوعاتم ) معتمدةات ساع٣(

    أو متزامن٠٩٠٦٥٩٨ :المتطلب السابق

  .تطرح المادة بمواضيع خاصة لها أهمية بنواحي مختلفة في التصنيع
  
 
 

 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

٦ 

 ٠٩٠٦٥٠٣   في الهندسة الصناعيةأنظمة المعلومات ) معتمدةاتساع ٣(

   ٠٩٠٦٤٢٢ :المتطلب السابق

أنظمة المعلومات وطرق التحليل، مفاهيم في أنظمة الشركات والمؤسسات، برمجيات ومكونات أنظمة 
  .الت للكمبيوترأنظمة المعلومات، دراسة أنظمة االتصاالت وشبكات االتصا الكمبيوتر، تحليل وتصميم

  
 

 

 ٠٩٠٦٥١٣  عمليات الميتالورجيا ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤١١: المتطلب السابق

  . تكنولوجيا المساحيقإلىالميتالورجيا، المعالجة الحرارية للمواد، عمليات السباكة، عمليات اللحام، مدخل 
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٢٢  إدارة المشاريع ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠١٤٢٠: المتطلب السابق

أساسيات إدارة المشاريع وأهميتها في إنجاح العمل وتحقيق األهـداف ضـمن قيـود الوقـت والموازنـة                
التخطيط الشامل لكافة العمال الالزمة على مدى دورة حياة المـشروع، اسـتخدام مخطـط               . والمواصفات

موارد إلنجـاز   جانت، طريقة المخطط السهمي، طريقة المخطط التصدري لجدولة الوقت والمصروفات وال          
  .تحليل الوقت والكلفة وتوزيع الموارد. المشروع بنجاح

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٢٥   سلسلة التوريدوإدارةاللوجستية  ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٢١: المتطلب السابق

طرق التنبؤ بالطلب، : وتشمل على.  اللوجستية في المصنعاألنظمة وإدارة التحليلية وطرق تصميم األدوات
 والتحكم بالمواصالت والنقل، برمجة تشغيل وسائل النقل إدارة المخزون والتحكم به، إدارةخوارزميات 

  .وجدولتها، تصميم شبكة سلسلة التوريد
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٢٦  التخطيط االستراتيجي ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٢١: المتطلب السابق

، التقييم الخارجي،   واألهدافالرؤية والقيم   تحديد المهمة و  :  اإلستراتيجيةطبيعة التخطيط االستراتيجي، بناء     
، التـسويق، الماليـة والمحاسـبة، البحـث         اإلدارة: اإلستراتيجيةتنفيذ  . التقييم الداخلي، التحليل واالختيار   

  . وتقييمهااإلستراتيجيةمراجعة . والتطوير
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٢٧  هندسة التسويق ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٣٥٥: المتطلب السابق

 بناء على اإلستراتيجيةاستجابة السوق، قرارات القطاعات والتوجيه، قرارات الموقع، القرارات نماذج 
  .تحليل ودراسة السوق، قرارات المنتجات الجديدة، قرارات التسعير والتسويق

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٣١  باستخدام الحاسوبوالتصنيع  التصميم ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤١١ :المتطلب السابق

ستخدام الحاسوب في الهندسة والتصميم، تطبيقات التـصميم باسـتخدام الحاسـوب، النمذجـة              أساسيات ا 
التحليالت الهندسية، أسلوب نهايات األجزاء، التحليالت ذات البعد الواحـد والبعـدين واألبعـاد               الهندسية،

اسوب، وأمثلة  التصميم، الرسم بالحاسوب، التكامل بين التصميم والتصنيع باستخدام الح          الثالث، تحليل 
  .التصميم باستخدام الحاسوب

  
 

 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

٧ 

 ٠٩٠٦٥٣٣  تصميم المنتجات ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٣٧ :المتطلب السابق

دراسة دورة حياة المنتج وهندسة القيمة المضافة وخطوات تصميم المنتجات، دراسة الجدوى للمنتج وتحليل     
تحليلية في عملية تصميم المنتج، دراسـة الجـودة      السوق والمنتجات المنافسة، استخدام الجداول والطرق ال      

 .والتكلفة والوقت في تصميم المنتجات
 
 

 

 ٠٩٠٦٥٣٤  القوالب األدوات وتصميم وتصنيع ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤١١: المتطلب السابق

ة في العوامل الرئيسيتصميم األدوات والمثبتات والموجهات، مبادئ تصميم المثبتات، تصميم أدوات القطع، 
 أنواع قوالب التشكيل والمواد المستخدمة ،تصميم القوالب واختيار المواد، قوالب تشكيل الصفائح المعدنية

 .في تصنيعها

 
 

 

 ٠٩٠٦٥٤٢  األتمتة ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٢١: المتطلب السابق

تمتـة الـصناعية،     اآللي، المجسات فـي األ     اإلنسانآالت التحكم الرقمي، المتحكمات المنطقية المبرمجة،       
 ،المعالجات المتناهية في األتمتة الصناعية، أنظمة الهواء المضغوط والهيدروليك في األتمتـة الـصناعية             

  .أنظمة نقل المواد، دراسات في أهمية وجدوى األتمتة
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٥١  إدارة الجودة ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٣٥٢: المتطلب السابق

المستهلك، إشراك الموظفين في إدارة الجودة، اشتراك المزودين، قياس األداء،          مفهوم القيادة، التركيز على     
  .أدوات إدارة الجودة الشاملة، أنظمة تأكيد الجودة

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٥٢  ٢-بحوث العمليات ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٥٤: المتطلب السابق

ماركوف، العمليات اإلحصائية،    :مثلالنماذج االحتمالية واإلحصائية المستعملة في نظم الهندسة الصناعية         
  .نماذج االنتظار وتطبيقاتها، النماذج االحتمالية المنفصلة والمتصلة

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٥٣  المحاكاة ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٢١: المتطلب السابق

م أحـد  النماذج االحتمالية، المحاكاة اليدوية، نماذج المدخالت، نماذج المحاكاة لألنظمة المختلفـة باسـتخدا           
البرمجيات الجاهزة، دقة وصحة نماذج المحاكاة، تحليل المخرجات، أدوات تقليل التباين في المخرجـات،              

  .حاالت دراسة
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٦١  المعولية وقابلية الصيانة ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٣٥٢ :المتطلب السابق

 والمعولية، دراسـة دورة الحيـاة       دراسة مفاهيم األعطال والتحليل اإلحصائي لها، دراسة نماذج األعطال        
لآلالت واألجهزة وعالقتها بالمعولية والصيانة، أنظمة إدارة المعولية والصيانة، المعولية وجودة المنـتج،             

  .مشروع لتطبيق المفاهيم السابقة
  
 

 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد
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٨ 

 ٠٩٠٦٥٦٢  نمذجة وتصميم أنظمة االعمال ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٥٠٣: المتطلب السابق

النمذجة النظمية، نمذجة عمليات األعمال، نمذجة سلسلة التوريد، توكيد وفحص النمـاذج،            طرق التفكير و  
  .النمذجة التخاذ القرارات، تأثير التغذية الراجعة

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٧٢  هندسة المواد الطبية ) معتمدةاتساع ٣(

    ٠٩٠٦٢٧٣: المتطلب السابق

ة خصائص وصـفات وتراكيـب المـواد الطبيـة،          مقدمة تعريفية في الهندسة الطبية وهندسة المواد الطبي       
  .استخدامات وتطبيقات المواد الطبية

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٧٣  هندسة البلمرات واللدائن ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٢٧٣: المتطلب السابق

خواص المبلمرات التحليل الهندسي لعمليـات      : عمليات البلمرة : أنواع المبلمرات : المواد البالستيكية الخام  
 تصميم مبادئالبثق، الحقن، النفخ، تصنيع الرقائق، التشكيل الحراري، : التصنيع لمبلمرات، عملياتتشكيل ا

  . القوالب والمنتجات
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٧٤  هندسة المواد النانوية ) معتمدةاتساع ٣(

    ٠٩٠٦٢٧٣: المتطلب السابق

نوية، واسـتخدامات وتطبيقـات     مقدمة وتعريف في التكنولوجيا النانوية ، وخصائص و تراكيب المواد النا          
  .المواد النانوية

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٧٥  تكنولوجيا األسطح ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤١١ :المتطلب السابق

ريق الـسيطرة علـى التآكـل     معالجة السطوح عن ط ،فشل السطوح بالتآكل والتأكسد   . مبادئ التريبولوجيا 
  .طوح، الكربنة، النتردة، الحث، اإلذابة تقسية الس، الطالء العضوي، الطالء المعدني،والتأكسد

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٧٦  فحص المواد ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٣١١: المتطلب السابق

جمع البيانات، تحليل األخطاء، الفحص بالشد، الفحص بالثني، الفحص بالصدمة، فحص الصالدة، اإلجهاد،             
  .ئي، الفحص باألشعةالفحص بدون إتالف، الفحص بالموجات فوق الصوتية،الفحص الكهربا

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٧٧  المواد المركبة وتكنولوجيا المساحيق ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٢٧٣: المتطلب السابق

تعريف وتصنيف المواد المركبة، التقوية، المصفوفة المعدنية، المصفوفة المبلمرة، مـصفوفة الـسيراميك،             
  .تكنولوجيا المساحيق وطرق تصنيع المساحيق

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٧٨  التصميم للتصنيع ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤١١: المتطلب السابق

اختيار المواد والعمليات للتصنيع، التصميم للتصنيع في عمليات القطع أو التشكيل أو الـسباكة، التـصميم                
 .للتجميع

 




	� ا�رد����� ا
����� و��ة ا���ل وا

 و�� ا��اد
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٩ 

 ٠٩٠٦٥٧٩  النمذجة السريعة والتصنيع االلكتروني ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٣٧: المتطلب السابق

  .رق النمذجة السريعة، تطبيقات النمذجة السريعة، التصنيع االلكتروني، التصنيع االلكتروني المتكاملط
 
 

 

 ٠٩٠٦٥٨٠  تصميم أنظمة اإلنتاج ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤٢١: المتطلب السابق

المرنـة،  مدخل إلى أنظمة وطرق اإلنتاج، تحليل وتصميم األنظمة اإلنتاجية، األنظمة الخلويـة، األنظمـة    
  .التصنيع المتكامل بالحاسوب

  
 

 

 ٠٩٠٦٥٨١  استراتيجية التصنيع ) معتمدةات ساع٣(

   ٠٩٠٦٤١١ + ٠٩٠٦٤٢١: المتطلب السابق

أهمية إستراتيجية التصنيع باستخدام التصنيع وإدارة العمليات، اختيار طرق اإلنتـاج، إدارة التكنولوجيـا،              
، (lean)، التصنيع اللين  (agile)التصنيع المتجاوب : ات التصنيعتطوير المنتج وعملية اإلنتاج، استراتيجي

 .(sigma-٦)إدارة العمليات باستخدام 
  
 

 

 ٠٩٠٦٥٩٩   تخرجمشروع ) معتمدةات ساع٣(

    ساعة معتمدة بنجاح من خطة الطالب الدراسية١٢٤إنهاء : المتطلب السابق

تطبيق المعارف والمهارات التي اكتـسبها علـى         الطالب ب  قوم فيه مشروع التخرج في الهندسة الصناعية ي     
  .الصناعية حد مجاالت الهندسةأ تصميم بحث في أودراسة حالة عملية 

  
 

 

 


