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ماجستير العلوم في الهندسة الصناعية
)باملقررات الدراسية والرسالة(

متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم 
)الهندسة الصناعية(:

للحصول عىل درجةاملاجستري يف الهندسة الصناعية يجب أن يكمل 
الطالبمااليقل عن (36)وحدة دراسية معتمدة مبا فيها رسالة املاجستري.

• )16( وحدة معتمدة للمقررات اإلجبارية.	

• )12( وحدة معتمدة للمقررات االختيارية.	

• )8( وحدات معتمدة لرسالة املاجستري.	

أ- املقررات الدراسية اإلجبارية)16( وحدة معتمدة:

رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات
الدراسية Englishعريب

3محاكاة النظمIE 622ه� ص 622

3مناذج التوقعاتIE 636ه� ص 636

IE 641ه� ص 641
تصميم العمل و املواصفات 

القياسية 
3

3مهام التنفيذينيIE 652ه� ص 652

1حلقات بحثIE 6901ه� ص690

IE 694ه� ص 694
مهارات البحث العلمي يف 

الهندسة 
3

قسم الهندسة الصناعية

العليـــــا بــرامــج الــدراســات دليــل

) 
:

ب- املقررات الدراسية االختيارية)12( وحدة معتمدة:

يختار الطالب بتوجيه من املرشف وموافقة رئيس القسم ما مجموعه )12
وحدة معتمدة من املقررات االختيارية التالية 

الوح��داترمز ورقم املقرر
الدراسية

اسم املقرر
English عريب

مناذج ال
IE 611 3ه� ص 611

ل املثىل غري 

الخطية

حلو

3 مناذج الجدولة الصناعية IE 612 ه� ص 612

3 تحليل الشبكات IE 613 ه� ص 613

الربمج
IE 614 3ه� ص 614

ة الديناميكية و 

االحتاملية

3 تحليل القرارات متقدم  IE 615 ه� ص 615

3 نظم املعلومات متقدم IE 621 ه� ص 621

يل

نظم التصنيع املدمجة مع

الحاسب اآل
IE 623 3ه� ص 623

 

اعد بيانات

املرشوعات

إدارة نظم قو
IE 624 3ه� ص 624

 

3 نظم الخربة  IE 625 ه� ص 625

3 التجارة اإللكرتونية  IE 626 ه� ص 626
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رمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الوح��دات
الدراسية Englishعريب

IE 627ه� ص 627
الذكاء االصطناعي و املنطق 

الضبايب
3

3إدارة الجودة الشاملةIE 631ه� ص 631

3تصميم التجارب IE 632ه� ص  632

3الهندسة االعتامديةIE 633ه� ص  633

3النظم الصناعية االحتامليةIE 634ه� ص  634

3نظم صفوف االنتظارIE 635ه� ص 635

3دراسات اآللة واإلنسان متقدمIE 642ه� ص 642

3نظم السالمة الصناعيةIE 643ه� ص 643

3التحكم و التقويم يف بيئة العملIE 644ه� ص 644

3مراجعات البيئة الصناعيةIE 645ه� ص 645

3أنظمة اإلنتاج واملخزونIE 651ه� ص 651

3إدارة املرشوعاتIE 653ه� ص653

3اإلقتصاد الهنديس متقدمIE 654ه� ص 654

3دراسات الجدوى االقتصاديةIE 655ه� ص 655

3دراسات مستقلةIE 696ه� ص 696

كلية الهندسة

الوح��داترمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الدراسية Englishعريب

مواضيع 
IE 697 3ه� ص 697

خاصة يف الهندسة 

الصناعية

ج-الرسالة)8( وحدات معتمدة:

الوح��داترمز ورقم املقرر
اسم املقرر

الدراسية Englishعريب

8 رسالة املاجستري IE 699 ه� ص 699




