


عن القسمنبذة 
كىد علىى يهد  قسم الهندسة الصناعية والنظم إلى التركيز على علىوم وتكنولوجيىا الىنظم الصىناعية مىن خىال برنىامج أكىاديمي يؤ
العمليىات دراسة تحليل وتصميم النظم الصناعية إلنتاج السلع والخدمات مع دراسة تقنيات الحلول، ويكىرس اهتمىام خىاص بكىل مىن

.الصناعية المادية وتحسين بيئة العمل لتحقيق أف ل جودة والحصول على أف ل النتائج الممكنة

:الرؤية
.الريادة والتميز محليا  وإقليميا  وعالميا  في مجال الهندسة الصناعية والنظم

:الرسالة
وى مىن يلتزم قسم الهندسة الصناعية والنظم في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بإعداد وتأهيل مهندسىات علىى أعلىى مسىت
م االبتكىار الكفاءة، قادرات على المنافسة محليا  وعالميا وذلك من خال توفير بيئة أكاديمية متكاملة تنمي المعار  والمهارات وتىدع

.والبحث العلمي للمساهمة في تحقيق األهدا  الوطنية للتنمية

:األهداف
:يهدف البرنامج إلى إعداد خريجات قادرات على

لالرتقىاء تطبيق التقنيات الحديثىة فىي مجىاالت الهندسىة الصىناعية والىنظم لتحديىد المشىكالت والوصىول إلىى طىرق الحىل المثلىى• 
.بمستوى المؤسسات الصناعية والخدمية

.التمسك بالمعايير األخالقية والنزاهة لمهنة الهندسة• 
.العمل بأعلى المعايير العلمية والبحثية بالمنظومات الهندسية والمجتمعية• 
.مواجهة التحديات في حياتهن المهنية باستخدام المعرفة والتكنولوجيا الحديثة• 
.التواصل بمستوى عالي من المهارة والقيادية للقيام باألدوار اإلشرافية في مجال الصناعة• 
.استكمال دراستهن المستقبلية من خالل قدراتهن البحثية العالية• 
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:الوظيفية المتوقعة للخريجاتالفرص 
الرنظموغير الهندسية العديرد مرن الفررص الوظيفيرة لخريجرات برنرامج الهندسرة الصرناعية / تتيح القطاعات الهندسية 

:صناعية فيكمهندسة 
.نظم التصنيع•
.وتوزيعهاالطاقة توليد •
.بالجملةالبيع بالتجزئة و البيع توزيع •
.التصميم والتطوير•
.الصحيةالرعاية قطاعات •
.نظم المعلومات•
.الجودةمراقبة نظم •
.المخاطرإدارة قطاعات •
.شبكات النقل•
.والماليةالتجارية األعمال •
.الخدمات اللوجستية•
.للربحالحكومية والمنظمات غير الهادفة المنظمات •

:العلميةالدرجات 
:يقدم القسم برنامجاا واحداا في الهندسة الصناعية والنظم يمنح درجة

.العلوم في الهندسة الصناعية والنظمبكالوريوس 
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الدراسية لبرنامج الهندسة الصناعية والنظمالخطة 
2

توزياتمدراسيةوحدة(231)منوالنظمالصناعيةالهندسةبرنامجالبكالوريوسلمرحلةالدراسيةالخطةتتكون
:التاليالنحوعليدراسيفصل15عليالدراسيةالخطة

تالثعلىمقسمةدراسيةوحدة(51)خاللهالطالبةتنهيالهندسة،لكليةاألولىالسنةبرنامجهو:التأسيسيةالسنة•
.دراسيةمستويات

وحدة(26)بواقع(8)وعددهاالكلياتجميعفيالجامعةطالباتتدرسهاالتيالدراسيةالمقرراتوهي:الجامعةمتطلبات•
.دراسية

.دراسيةوحدة(86)بواقعمقررا  (18)وعددهاالكليةأقسامبينالمشتركةالدراسيةالمقرراتهي:الكليةمتطلبات•
.دراسيةوحدة(107)بواقعمقررا  (26)وعددها:اإلجباريةالبرنامجمتطلبات•
فيدراسيةوحدة(12)بواقعاالختياريةالمقرراتمنمقرراتتالثتختارأنطالبةكلعلى:االختياريةالبرنامجمتطلبات•

.والخامسةالرابعةالسنة
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السنة الثانية

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite
نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
الكتابة األكاديمية للهندسة

Academic Writing for Engineering
104ENG 1046-4انج 

2-102انج 

ENG 102-2

2

(3)الثقافة اإلسالمية 

(قضايا المرأة المعاصرة)

Islamic Culture (3)

303ISLS 3033--3سلم 
101سلم 

ISLS 101

3
(1)اإلحصاء واالحتماالت للهندسة 

Probability and Statistics for Engineering (1)
1MATH 265-132-4-265ريض 

ت103ريض 

MATH 103T

4
(  III)التفاضل والتكامل 

Calculus (III)
205MATH 20552-6ريض 

ت103ريض 

MATH 103T

وحدة دراسية17المجموع

االمستوى الراب

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
االستاتيكاعلم 

Statics
200ISE 20041-4نصع 

102فيز 

PHYS 102

ت103ريض 

MATH 103T

2

التواصل األكاديمي والمهني للهندسة

Academic & Professional 

Communication for Engineering

200ECE 20032-4كهـر 
104انج 

ENG 104

3
التدريبات اللغوية

Language Skills
-202ARAB 2023--3عرب 

4
مبادئ الجبر الخطي

Principles of Linear Algebra
MATH 242T32-4ت242ريض 

ت101ريض 

MATH 101T

وحدة دراسية15المجموع

المستوى الخامس

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite
نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
الرسم الهندسي

Engineering Drawing
-201ISE 20124-4نصع 

2
مقدمة في التصميم الهندسي

Introduction to Engineering Design
203ECE 20322-3كهـر 

ت103ريض 

MATH 103T

3

(4)الثقافة اإلسالمية 

(مذاهب فكرية معاصرة)

Islamic Culture (4)

404ISLS 4043--3سلم 
101سلم 

ISLS 101

4
المعادالت التفاضلية

Differential Equations
MATH 221T32-4ت221ريض 

ت103ريض 

MATH 103T

5
(2)اإلحصاء واالحتماالت للهندسة 

Probability and Statistics for Engineering (2)
2MATH 265-232-4-265ريض 

1-265ريض 

MATH 265-1

وحدة دراسية18المجموع

المستوى السادس
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السنة الثالثة

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
هندسةللاإلدارة المالية 

Financial Management for Engineering
202ISE 20231-3نصع 

205ريض 

MATH 205 

ت221ريض 

MATH 221T

2
(1)بحوث عمليات 

Operations Research (1)
240ISE 24041-4نصع 

ت242ريض 

MATH 242T

3
علوم المواد والهندسة

Material Science and Engineering
204ISE 20433-4نصع 

103كيم 

CHEM 103

103فيز 

PHYS 103

4
تطبيقات البرمجة للهندسة

Programming Applications for Engineering
201ECE 20124-4كهـر 

ت110عال 

CS 110T

وحدة دراسية15المجموع

المستوى السابا
م

اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

االتصالساعاتعدد
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
اتإدارة مشروع

Project Management
210ISE 21041-4نصع 

2-265ريض

MATH 265-2

2
ريادة األعمال

Entrepreneurship
-353BUS 3535--5ادر 

3
القرار وتحليالت البيانات

Decision and Data Analytics
250ISE 25032-4نصع 

2-265ريض

MATH 265-2

4
(1)تخطيط وضبط اإلنتاج 

Production Planning and Control (1)
220ISE 22041-4نصع 

240نصع 

ISE 240

وحدة دراسية17المجموع

المستوى الثامن

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
الجودةضبط

Quality Control
230ISE 23041-4نصع 

2-265ريض 

MATH 265-2

2
هندسة العوامل البشرية

Human Factor Engineering
260ISE 26033-4نصع 

250نصع 

ISE 250

3
إلى التحليل العدديمدخل 

Introduction to Numerical Analysis
MATH 353T52-6ت353ريض 

ت103ريض 

MATH 103T

ت242ريض 

MATH 242T

ت110عال 

CS 110T

4
األخالقيات الهندسية

Engineering Ethics
-203ISE 2033--3نصع 

وحدة دراسية17المجموع

المستوى التاسا

22



السنة الرابعة
المستوى العاشر

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
(2)تخطيط وضبط اإلنتاج 

Production Planning and Control (2)
321ISE 32141-4نصع 

220نصع 

ISE 220

2
(2)بحوث عمليات 

Operations Research (2)
341ISE 34141-4نصع 

240نصع 

ISE 240

3
نظم معلومات اإلنتاج

Production Information Systems
351ISE 35133-4نصع 

220نصع 

ISE 220

4
هندسة السالمة الصناعية

Industrial Safety Engineering
331ISE 3313--3نصع 

260نصع 

ISE 260

وحدة دراسية15المجموع

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد الوحدات االتصالساعاتعدد

المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
قتصاد الهندسياال

Engineering Economy
-305ISE 3054--4نصع 

2
الصيانة واالعتمادية

Maintenance and Reliability
332ISE 33232-4نصع 

341نصع 

ISE 341

2-265ريض 

MATH 265-2

3
تحسين العمل والعمليات

Work and Process Improvement
361ISE 36132-4نصع 

321نصع 

ISE 321

4
(1)متطلب برنامج اختياري 

Program elective (1) 
-----4-

وحدة دراسية16المجموع

المستوى الحادي عشر

م
اسم المقرر

Course Title

/الرمز

الرقم
Code/No

االتصالساعاتعدد
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
مبادئ إدارة سلسلة االمدادات

Supply Chain Management Principles
311ISE 31141-4نصع 

322متزامن مع نصع 

Co requisite ISE 322

2
جدولة العمليات الصناعية

Scheduling of Industrial Operations
322ISE 32241-4نصع 

341نصع 

ISE 341

321نصع 

ISE 321

311متزامن مع نصع 

Co requisite ISE 311

3
تصميم التجارب

Design of Experiments
343ISE 34341-4نصع 

250نصع 

ISE 250

2-265ريض 

MATH 265-2

4
(2)متطلب برنامج اختياري 

Program elective (2)*
-----4-

وحدة دراسية16المجموع

المستوى الثاني عشر
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المستوى الثالث عشر

السنة الخامسة

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

االتصالساعاتعدد
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite
نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
اإلدارة الهندسية

Engineering Management
406ISE 4064--4نصع 

305نصع 

ISE 305

2
تخطيط المرافق والعمليات

Facility Layout and Operations
413ISE 41341-4نصع 

321نصع 

ISE 321

341نصع 

ISE 341

3
محاكاة وتحليل النماذج

Simulation Modeling and Analysis
444ISE 44433-4نصع 

341نصع 

ISE 341

321نصع 

ISE 321

2-265ريض

MATH 265-2

4
(3)متطلب برنامج اختياري 

Program elective (3) **
-----4-

وحدة دراسية16المجموع

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite
نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
(1)مشروع التخرج 

Capstone Design Project (1)
471ISE 47114-3نصع 

وحدة ( 213)اجتياز 

دراسية معتمدة

2
)1(التعاونيالتدريب 

Co-op Training (1) 
م1ISE 473-1--30-473نصع 

وحدة ( 213)اجتياز 

دراسية معتمدة

وحدة دراسية3المجموع

المستوى الرابا عشر

م
اسم المقرر

Course Title
Code/Noالرقم/ الرمز

عدد ساعات االتصال
عدد الوحدات المعتمدة

CR

المتطلب السابق

Prerequisite نظري

LT

عملي/ تمارين 

LB

تدريب

TR

1
(2)مشروع التخرج 

Capstone Design Project (2)
472ISE 47214-3نصع 

471نصع 

ISE 471

2
)2(التعاونيالتدريب 

Co-op Training (2) 
2ISE 473-2--3012-473نصع 

انهاء ساعات االتصال لمقرر 

1-473نصع 

ISE 473-1

وحدة دراسية15المجموع

المستوى الخامس عشر
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