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_4(1)كيمياء عامةكيم101_1ريادة األعمالريد2101مقدمة في الرياضياتريض140

_4(1)فيزياء عامة فيز103_3مهارات الحاسبتقن8140(1)اللغة االنجليزيةنجم140

س-/ريض3150حساب التكاملريض106_2مهارات االتصالعلم3140مهارات التعلم والتفكير والبحثنهج140

س-/ريض3150المتجهات والمصفوفاتريض107س-/ريض3140حساب التفاضلريض1150(2)الصحة واللياقةصحه150

_3التحرير الفنينجم107س-/نجم8140(2)اللغة اإلنجليزيةنجم150
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_2التحرير العربيعربc3_103++برمجة الحاسوب بلغة هعم2211المهارات اللغويةعرب101

3االستاتيكاهعم201س-/ريض 3107(1)تحليل العمليات الصناعية صنع4222(2)فيزياء عامةفيز104
-/  ريض106

س-/ريض107

3الجبر الخطيريض3244أساسيات الرسم الهندسيهعم104
س  -/ريض106

س-/ريض107
س-/ريض3203المعادالت التفاضليةريض204

3مواد التصنيعصنع3251مهارات االتصال للمهندسيننجم108
س     -/كيم101

س-/فيز104
س-/احص3324(1)إدارة العمليات الصناعية صنع214

س-/صنع3251(1)أساليب التصنيع صنع252_3االحتماالت واإلحصاء الهندسياحص3324حساب التفاضل والتكاملريض203
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هعم302

ساعات: سع
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عمادة القبول والتسجيل

_

_

_

اجملموعاجملموع14اجملموع

_

اجملموع15

جبارية 
إ

(1
)

2الصناعة والبيئة

س  -/كيم101

س  -/فيز104

س-/ريض107

س -/  ريض106

س-/ ريض 107

معدل:مع 

هندسة صناعية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة:                كلية 

البكالوريوس:الدرجة 

مستوى: مسمتزامن: مسابق:س

السادس

اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة

الطالب:  اخلطة تشمل164:  ساعات اخلطة  3: االصدار 

 اهلندسة الصناعيةIED: التخصص

_

_

اخلامسالرابع

المتطلب

الثالثالثانياألول

جبارية 
إ

(1
)

المتطلب

_
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_2االدارة الهندسيةهعم23404-تحليل العمليات الصناعية صنع322

س-/ صنع3342اقتصاديات التصنيعصنع3405تصميم وتحليل التجاربصنع333

س-/صنع3322محاكاة األنظمة الصناعيةصنع420س-/صنع3214(2)إدارة العمليات الصناعية صنع3314هندسة العوامل البشريةصنع341

3أنظمة التحكم التلقائيصنع4337(2)أساليب التصنيعصنع352
س  -/ريض204

س-/هعم211
3تصميم التسهيالت الصناعيةصنع450

س   - صنع342

م-/ صنع405

3التصنيع المتكامل بالحاسوبصنع461س-/ احص3324هندسة الجودةصنع2339االقتصاد الهندسيهعم403
س  -/ صنع360

م-/ صنع450

_2(1)مشروع التخرجصنع496س-/صنع3352تصميم وتحليل العملصنع342

صنع360
استخدام الحاسب في التصميم 

والتصنيع
س-/ صنع3352
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2اخالقيات المهنةسلم107

3هندسة الموثوقية والصيانةصنع438

3هندسة السالمةصنع449

2أنظمة المعلومات الصناعيةصنع462

3نظم التصنيعصنع469

2(2)مشروع التخرج صنع497

1تدريب عمليصنع999

2

م -/ صنع339

س  -/صنع352

م-/ صنع360
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جبارية 
إ
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)
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_
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جبارية 
إ
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)

تصميم المنتج واالبتكارصنع301

_
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س     -/صنع222

س-/ريض244

س-/احص324

م-/ صنع333

س-/صنع252

_

س-/صنع314

م-/  صنع 438

س-/صنع314

 اهلندسة الصناعيةIED: التخصصهندسة صناعية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة:                كلية 

العاشر

السابع

م       -/  صنع438

س-/صنع461

س-/صنع496



المتطلبساسم المقرررمز المقرر

_2دراسات في السيرة النبويةسلم100

_2أصول الثقافة اإلسالميةسلم101

_2األسرة في اإلسالمسلم102

_2النظام االقتصادي اإلسالميسلم103

_2النظام السياسي اإلسالميسلم104

_2حقوق اإلنسانسلم105

_2الفقه الطبيسلم106

_2قضايا معاصرةسلم108

_2المرأة ودورها التنمويسلم109
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اجملموع

رئيسي: نوع اخلطة اهلندسة الصناعيةIED: التخصصهندسة صناعية:  اخلطة الدراسية لقسم اهلندسة:                كلية 


