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 البكالوريوس بكلية اهلندسةطة الدراسية ملرحلة اخل

 اهلندسة الصناعية والنظم برانمج

 نبذة عن الكلية:

حرصًا من جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن على مواكبة النهضة التنموية اليت تشهدها اململكة العربية السعودية وتعزيزا  

اإلجناز االقتصادي، فقد مت إنشاء كلية اهلندسة هبدف واليت تسعى لبناء جمتمع ُتشكل املعرفة فيه أساساً للتقدم و  2030لرؤية 

 تلبية متطلبات سوق العمل ومواءمة خمرجاهتا لعصر االقتصاد املعريف وسداً جلزء من االحتياجات التنموية البشرية.

وزير التعليم رقم كلية اهلندسة كلية انشئة يف منظومة كليات جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وذلك بناء على برقية معايل 

هـ، املتضمن املوافقة 1439-5-19يف  23979هـ املبنية على األمر السامي الكرمي رقم 1439-5-21واتريخ  75788

 السامية على استحداث كلية اهلندسة جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن.

الطالبات يف السنة التأسيسية املشرتكة جلميع هـ بتسجيل 1440/  1439وبدأت الدراسة يف الكلية مع بداية العام الدراسي  

وذلك بتفعيل قسم اهلندسة الصناعية والنظم بربانمج اهلندسة الصناعية والنظم وقسم اهلندسة الكهرابئية  األقسام يف الكلية،

 هـ.   1442ومت تفعيل قسم اهلندسة الطبية احليوية يف عام  اإللكرتونية،بربانجميهما برانمج هندسة االتصاالت وبرانمج اهلندسة 
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 رؤية الكلية:  

 التميز والرايدة يف التعليم اهلندسي والبحوث التطبيقية.

 رسالة الكلية:

مهندسات تلتزم كلية اهلندسة جبامعة األمرية نورة بتلبية االحتياجات التعليمية والبحثية والثقافية للمجتمع من خالل إعداد 
 .متميزات مهنياً وقيادايً؛ للمسامهة يف إثراء وتعزيز املعرفة وتوطني املهن اهلندسية مبا يليب احتياجات اجملتمع والتنمية االقتصادية

 أهداف الكلية: 

 تعتمد كلية اهلندسة جبامعة األمرية نورة على األهداف االسرتاتيجية التالية يف حتقيق رؤيتها ورسالتها:

 سبة مشاركة املرأة يف اجملاالت اهلندسية من خالل أتهيل مهندسات على مستوى عال من املعرفة واملهارة والكفاءة.. رفع ن1

 . هتيئة البيئة واألدوات الالزمة لتزويد الطالبات أبساسيات املعرفة يف اجملاالت اهلندسية التطبيقية املالئمة للمرأة السعودية.2

ع واالبتكار واكتشاف املعارف اجلديدة من خالل الربامج االكادميية اليت ختدم رايدة . تشجيع الطالبات على اإلبدا 3
 األعمال والتنمية االقتصادية.

 . توجيه منظومة البحث العلمي لتلبية االحتياجات االسرتاتيجية للتنمية وخلق فرص اقتصادية جديدة.4

 . ترسيخ املمارسات املتعلقة أبخالقيات مهنة اهلندسة.5

 تعزيز اجلوانب العملية والتطبيقية ومهارات التواصل لدى الطالبات ودعم خربة الطالبات ابلتدريب العملي.. 6

 . بناء الشراكات احمللية والدولية اليت تساهم يف حتقيق رؤية الكلية ورسالتها.7

 . استقطاب وتطوير الكفاءات املتميزة من أعضاء اهليئة التعليمية.8
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 اهلندسة الصناعية والنظمنبذة عن قسم 

يهدف قسم اهلندسة الصناعية والنظم إىل الرتكيز على علوم وتكنولوجيا النظم الصناعية من خالل برانمج أكادميي يؤكد على 
دراسة حتليل وتصميم النظم الصناعية إلنتاج السلع واخلدمات مع دراسة تقنيات احللول، ويكرس اهتمام خاص بكل من 

ة املادية وحتسني بيئة العمل لتحقيق أفضل جودة واحلصول على أفضل النتائج املمكنة. يتضمن الربانمج العمليات الصناعي
تدريبًا تعاونيا تلتحق فيه الطالبة يف واحدة من القطاعات الصناعية وتقوم بتطبيق ما قامت بدراسته يف الربانمج يف احلياة 

 جملايل اهلندسة واإلدارة وميكنها من فهم دورها كمهندسة ممارسة يف البيئات العملية. الذي بدوره جيعل للطالبة نظرة أكثر نضجاً 
 الصناعية والعملية بشكل أعمق.

 رؤية القسم

 الرايدة والتميز حمليا وإقليمياً وعاملياً يف جمال اهلندسة الصناعية والنظم.

 رسالة القسم  

يلتزم قسم اهلندسة الصناعية والنظم يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن إبعداد وأتهيل مهندسات على أعلى مستوى 
من الكفاءة، قادرات على املنافسة حمليا وعامليا و وذلك من خالل توفري بيئة أكادميية متكاملة تنمي املعارف واملهارات 

 يف حتقيق األهداف الوطنية للتنمية. وتدعم االبتكار والبحث العلمي للمسامهة
 

 أهداف القسم
 إىل إعداد خرجيات قادرات على: القسميهدف 
تطبيق التقنيات احلديثة يف جماالت اهلندسة الصناعية والنظم لتحديد املشكالت والوصول إىل طرق احلل املثلى  •

 لالرتقاء مبستوى املؤسسات الصناعية واخلدمية. 
 اهلندسة. ةقية والنزاهة ملهنالتمسك ابملعايري األخال •
 العمل أبعلى املعايري العلمية والبحثية ابملنظومات اهلندسية واجملتمعية. •
 مواجهة التحدايت يف حياهتن املهنية ابستخدام املعرفة والتكنولوجيا احلديثة  •
 التواصل مبستوى عايل من املهارة والقيادية للقيام ابألدوار اإلشرافية يف جمال الصناعة. •
 استكمال دراستهن املستقبلية من خالل قدراهتن البحثية العالية. •
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 رسالة الربانمج

 ىيلتزم برانمج اهلندسة الصناعية والنظم بكلية اهلندسة جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن بتأهيل مهندسات صناعيات عل
سامهة يف واملمستوى عايل من اجلودة والتنافسية واالحرتاف لدعم االبتكار والبحث العلمي وخلدمة اجملتمع حمليا ودوليا 

 حتقيق األهداف الوطنية للتنمية املستدامة.
 

 
 ابللغة العربية: الدرجة العلمية اليت مينحها الربانمج

 بكالوريوس العلوم يف اهلندسة الصناعية والنظم.

 ابللغة اإلجنليزية: الدرجة العلمية اليت مينحها الربانمج
Bachelor of Science in Industrial and Systems Engineering 

 

 
 :نظام الدراسة

 وحدة دراسية معتمدة موزعة على 231جيب على كل طالبة ختصصت يف اهلندسة الصناعية والنظم إكمال ما ال يقل عن 
   .اً دراسي فصالً  15
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 الفرص الوظيفية: 
تتيح القطاعات اهلندسية / غري اهلندسية العديد من الفرص الوظيفية خلرجيات برانمج اهلندسة الصناعية والنظم كمهندسة 

 صناعية يف:
 نظم التصنيع •
 التصميم والتطوير •
 نظم مراقبة اجلودة •
 األعمال التجارية واملالية •
 توليد الطاقة وتوزيعها •
 قطاعات الرعاية الصحية  •
 قطاعات إدارة املخاطر •
 اخلدمات اللوجستية •
 توزيع البيع ابلتجزئة / البيع ابجلملة •
 نظم املعلومات •
 شبكات النقل •
 إدارة سلسلة اإلمدادات •
 املنظمات احلكومية / واملنظمات الغري هادفة للربح •

 

 لغة الدراسة: 
رات فسوف تتم املزاوجة يف تدريسها بني اللغتني ستدرس الطالبة مجيع املقررات التخصصية ابللغة اإلجنليزية أما ابقي املقر 

 العربية واإلجنليزية. 
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 ترميز املقررات: 
 يتكون رمز املقرر من تصنيف حريف وتصنيف عددي.

 يرمز التصنيف احلريف إىل القسم:

 ابللغة االجنليزيةالرمز احلريف  الرمز احلريف ابللغة العربية القسم ابللغة االجنليزية  القسم ابللغة العربية

 Industrial and Systems اهلندسة الصناعية والنظم
Engineering نصع ISE 

 ويتكون التصنيف العددي من ثالثة أرقام كما يلي:
 يرمز رقم املئات إىل السنة الدراسية.

 السنة االوىل(مقرر للمبتدئني ) 1
 السنة الثالثة(و مقرر املستوى املتوسط )السنة الثانية  2
 مقرر من املستوى املتوسط إىل املستوى املتقدم )السنة الرابعة( 3
 مقرر املستوى املتقدم )السنة اخلامسة( 4

 يرمز رقم العشرات إىل التخصص الدقيق داخل الربانمج
 يرمز رقم اآلحاد إىل تسلسل املقرر ضمن التخصص الدقيق للربانمج.

 
 مدلول رقم العشرات يف ترميز املقررات

 التخصص الدقيق الرقم
 عام 0
 العمليات واملشروعات 1
 االنتاج والتصنيع 2
 الصيانة –اجلودة  –السالمة واألمان  3
 احملاكاة -العمليات االحصائية -التحكم -حبوث العمليات 4
 اختاذ القرار-نظم املعلومات  5
 هندسة العوامل البشرية –التكاليف اهلندسية  6
 والتدريب امليداين ومشاريع التخرجالدراسات العملية  7
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 لربانمج اهلندسة الصناعية والنظم ملرحلة البكالوريوس اخلطة الدراسية

 بكلية اهلندسة اهلندسة الصناعية والنظمبقسم  الصناعية والنظماهلندسة  تتكون اخلطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس لربانمج
( فصول يف العام الدراسي مع تعديل الساعات املعتمدة لكل 3( وحدة دراسية، مت توزيع اخلطة الدراسية على )231من )

 ( موزعة على النحو اآليت:1.5املقررات ابلضرب يف معامل )

 

 عدد الوحدات الدراسية املتطلبات

 26 متطلبات اجلامعة

 متطلبات الكلية
 86 إجباري

 - اختياري

 متطلبات الربانمج
 107 إجباري

 12 اختياري

 231 اجملموع
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 متطلبات اجلامعة
 

 ( وحدة دراسية موزعة كالتايل:26( بواقع )8وهي املقررات الدراسية اليت تدرسها طالبات اجلامعة يف مجيع الكليات وعددها )
 

 

 

  

 م
 اسم املقرر

Course Title 
 Code/No الرمز/ الرقم

عدد  االتصالعدد ساعات 
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequi

site 
 نظري
LT 

متارين/
 عملي
LB 

 تدريب
TR 

1 
 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية(
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 3 - - 3 101سلم 

2 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 اإلسالم()نظام األسرة يف 
Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS 202 3 - - 3 202سلم 

3 
 (3الثقافة اإلسالمية )

 )قضااي املرأة املعاصرة(
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 3 - - 3 303سلم 

4 
 (4الثقافة اإلسالمية )

 )مذاهب فكرية معاصرة(
Islamic Culture (4) 

 101سلم  ISLS 404 3 - - 3 404سلم 

 التحرير الكتايب 5
Arabic Composition 

 - ARAB 101 3 - - 3 101عرب 

6 
 التدريبات اللغوية

Language Skills  202عرب ARAB 202 3 - - 3 - 

7 
 (1اللغة االجنليزية )

English Language (1) 
 - ENG 101-1 15 - 4 1-101 انج

8 
 (2اللغة االجنليزية )

English Language (2) 
 1-101 انج ENG 102-2 15 - 4 2-102 انج

 وحدة دراسية 26 اجملموع
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 متطلبات الكلية
 ( وحدة دراسية موزعة على النحو التايل:86( مقرراً بواقع )18هي املقررات الدراسية املشرتكة بني أقسام الكلية وعددها )

 :أ( متطلبات الكلية اإلجبارية

  ة.وحدة دراسي( 86( مقرراً بواقع )18وعددها ) 

سل
سل

م
 

 اسم املقرر
Course Title الرمز / الرقم Code/No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين    
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 كيمياء العامة للهندسةال

General Chemistry for Engineering  103كيم CHEM 103 5 2 - 6 - 

 (1) لغة برجمة 2
Programming Language (1) 

 - CS 110T 4 4 - 6 ت110 عال

للهندسة ألكادمييةالكتابة ا 3  
Academic Writing for Engineering 

 2-102انج  ENG 104 6 - 4 104انج 
ENG 102-2 

4 
 عمالرايدة األ

Entrepreneurship  353ادر BUS 353 5 - - 5 - 

5 
 التواصل األكادميي واملهين للهندسة

Academic & Professional 
Communication for Engineering 

410 انج ECE 200 3 2 - 4 200 ركهـ  
ENG 104 

6 
 مقدمة يف التصميم اهلندسي

Introduction to Engineering 
Design 

 ECE 203 2 2 - 3 203 ركهـ
ت103ريض   

MATH 103T 

 الرسم اهلندسي 7
Engineering Drawing 

 - ISE 201 2 4 - 4 201 نصع

8 
ربجمة للهندسةالتطبيقات   

Programming Applications for 
Engineering 

 ت110عال  ECE 201 2 4 - 4 201 ركهـ
CS 110T 

 (1التفاضل والتكامل )حساب  9
Calculus (1) 

 - MATH 101T 3 2 - 4 ت101 ريض

10 
 (IIالتفاضل والتكامل )

Calculus (II) ت103 ريض MATH 103T 5 2 - 6 
ت101 ريض  

MATH 101T 

11 
 (III) والتكامل التفاضل

Calculus (III) 205 ريض MATH 205 5 2 - 6 
ت103 ريض  

MATH 103T 

 التفاضليةاملعادالت  12
Differential Equations 

ت103 ريض MATH 221T 3 2 - 4 ت221 ريض  
MATH 103T 
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سل
سل

م
 

 اسم املقرر
Course Title 

 Code/No الرمز / الرقم

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين    
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 مبادئ اجلرب اخلطي 13
Principles of Linear Algebra 

 ت101 ريض MATH 242T 3 2 - 4 ت242 ريض
MATH 101T 

14 
(1للهندسة ) واالحتماالتاإلحصاء   

Probability and Statistics for 
Engineering (1) 

 MATH 265-1 3 2 - 4 1-265 ريض
ت103 ريض  

MATH 103T 

15 
(2للهندسة ) واالحتماالتاإلحصاء   

Probability and Statistics for 
Engineering (2) 

1-265 ريض MATH 265-2 3 2 - 4 2-265 ريض  
MATH 265-1 

16 
ىل التحليل العدديإمدخل   

Introduction to Numerical Analysis ت353 ريض MATH 353T 5 2 - 6 

 ت 242 ريض
MATH 242T 

 ت103 ريض
MATH 103T 

 ت110عال 
CS 110T 

17 
(1)فيزيـاء عامة للهندسة   

General Physics for Engineering (1) 102 فيز PHYS 102 5 2 - 6 - 

18 
(2)  فيزايء عامة للهندسة 

General Physics for Engineering (2) 103 فيز PHYS 103 5 2 - 6 
102 فيز  

PHYS 102 

 وحدة دراسية 86 اجملموع
 

  :ب( متطلبات الكلية االختيارية

 ال يوجد 
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 ربانمجمتطلبات ال
  جبارية:اإل ربانمجال( متطلبات أ

 :موزعة على النحو التايل ( وحدة دراسية107( مقرراً بواقع )26وعددها )

سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد  االتصالعدد ساعات 
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 علم االستاتيكا   1
Statics 200 نصع ISE 200 4 1 - 4 

 فيز 102
PHYS 102 

ت103ريض   
MATH 103T 

2 
 اإلدارة املالية للهندسة

Financial Management 
for Engineering 

 ISE 202 3 1 - 3  202 نصع

 205 ريض
MATH 205 

 ت221 ريض
MATH 221T 

 األخالقيات اهلندسية 3
Engineering Ethics 203 نصع ISE 203 3 - - 3 - 

4 
 علوم املواد واهلندسة

Material Science and 
Engineering 

 ISE 204 3 3 - 4  204 نصع

 103كيم 
CHEM 103 

 103 فيز
PHYS 103 

5 
اتدارة مشروعإ  

Project Management 
 

2-265 ريض ISE 210 4 1 - 4 210 نصع   
MATH 265-2 

6 
(1حبوث عمليات )  

Operations Research (1) 
 

 ت242 ريض ISE 240 4 1 - 4 240 نصع
MATH 242T 

7 
 القرار وحتليالت البياانت

Decision and Data 
Analytics 

 ISE 250 3 2 - 4 250 نصع
  2-265 ريض

MATH 265-2 

8 
 (1ختطيط وضبط اإلنتاج )

Production Planning 
and Control (1) 

 ISE 220 4 1 - 4 220 نصع
 240 نصع

ISE 240 

اجلودة ضبط 9  
Quality Control 230 نصع ISE 230 4 1 - 4 

2-265ريض   
MATH 265-2 
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سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد  االتصالعدد ساعات 
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

10 
 (2ختطيط وضبط اإلنتاج )

Production Planning 
and Control (2)   

 220نصع  ISE 321 4 1 - 4 321 نصع
ISE 220 

(2حبوث عمليات ) 11  
Operations Research (2) 

 240نصع ISE  341 4 1 - 4 341 نصع
ISE 240 

12 
 نظم معلومات اإلنتاج

Production Information 
Systems 

 ISE 351 3 3 - 4 351 نصع
220نصع   

ISE 220 

13 
 هندسة العوامل البشرية
Human Factor 
Engineering 

 ISE 260 3 3 - 4 260 نصع
250نصع  

ISE 250 

قتصاد اهلندسياال 14  
Engineering Economy 305 نصع ISE 305 4 - - 4 - 

15 
 هندسة السالمة الصناعية
Industrial Safety 

Engineering 
 ISE 331 3 - - 3 331 نصع

 نصع 260
602ISE  

16 
 الصيانة واالعتمادية

Maintenance and 
Reliability 

 ISE 332 3 2 - 4  332 نصع

 341 نصع
ISE 341 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

17 
 حتسني العمل والعمليات

Work and Process 
Improvement 

 321 نصع ISE 361 3 2 - 4 361 نصع
ISE 321 

18 
 مبادئ إدارة سلسلة االمدادات

Supply Chain 
Management Principles 

 ISE 311 4 1 - 4 311 نصع

 متزامن مع
322نصع   

Co requisite 
 ISE 322 
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سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد  االتصالعدد ساعات 
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

19 
 جدولة العمليات الصناعية

Scheduling of Industrial 
Operations 

 ISE 322 4 1 - 4 322 نصع

341 نصع  
ISE 341 

321نصع   
ISE 321 
 متزامن مع

311نصع   
Co requisite 

 ISE 311 
 

 تصميم التجارب 20
Design of Experiments 

 ISE 343 4 1 - 4 343 نصع

250نصع   
ISE 250 

2-265ريض   
MATH 265-2 

21 
دارة اهلندسيةاإل  

Engineering 
Management 

 ISE 406 4 - - 4 406 نصع
 305نصع 

ISE 305 

22 
 ختطيط املرافق والعمليات

Facility Layout and 
Operations 

 ISE 413 4 1 - 4 413نصع 

321نصع   
ISE 321 

341نصع   
ISE 341 

23 
 حماكاة وحتليل النماذج

Simulation Modeling 
and Analysis 

 ISE 444 3 3 - 4 444 نصع

 321نصع 
ISE 321 

 341نصع 
ISE 341 

2-265ريض   
MATH 265-2 

24 
 (1تخرج )المشروع 

Capstone Design 
Project (1) 

 ISE 471 1 4 - 3 471نصع 
 وحدة دراسية (213) اجتياز

 معتمدة

25 
 (2)تخرج المشروع 

Capstone Design 
Project (2) 

714نصع  ISE 472 1 4 - 3 472نصع    
ISE 471 
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سل
سل

م
 

 Code/No الرمز / الرقم اسم املقرر

عدد  االتصالعدد ساعات 
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

26 

  )1(التعاوينالتدريب 
Co-op Training (1)   

اجتياز )213( وحدة دراسية  م ISE 473-1 - - 30 1-473 نصع
 معتمدة

  )2(التعاوينالتدريب 
Co-op Training (2)   2-473 نصع ISE 473-2 - - 30 12 

اهناء ساعات االتصال ملقرر 
 نصع 1-473
ISE 473-1 

 دراسيةوحدة  107 اجملموع
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  ختيارية:اال الربانمج( متطلبات ب

 الرابعة واخلامسةالسنة دراسية يف  وحدة (12) االختيارية بواقع املقررات مقررات من ثالثختتار  أنطالبة  على كل
 :كالتايلمقّسمة إىل جمموعتني  

  :اجملموعة األوىل

 السنة الرابعة مقررين من املقررات التالية: من عشر والثاينالطالبة يف املستوى احلادي عشر  ختتار

سل
سل

م
 

 اسم املقرر
الرمز / 

 الرقم
Code/

No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين    
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

  إدارة عمليات اخلدمة 1
Service Operations Management  312نصع ISE 312 3 2 - 4 

  321 نصع
ISE 321 

  ختطيط الصيانة والتحكم 2
Maintenance Planning and Control 

  332 نصع ISE 333 3 2 - 4 333نصع 
ISE 332 

 إدارة اجلودة الشاملة 3
Total Quality Management 

 ISE 334 3 2 - 4 334 نصع

 321نصع 
ISE 321 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

 االحندار والتنبؤ 4
Regression and Forecasting 

 ISE 342 3 3 - 4 342 نصع

ت353ريض  
MATH 353T 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

 علم القياس 5
Metrology  344نصع ISE 344 2 4 - 4 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

230نصع   
ISE 230 

 التصنيع الرشيق 6
Lean manufacturing 313صع ن  ISE 313 3 2 - 4 

  230 نصع
ISE 230 

  اقتصادايت التصنيع 7
Manufacturing Economics 

362نصع   ISE 362 3 2 - 4 361 نصع 
ISE 361 
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  :اجملموعة الثانية
 من املقررات التالية: اً السنة اخلامسة مقرر  من عشرالث ختتار الطالبة يف املستوى الث

سل
سل

م
 

 اسم املقرر
الرمز / 

 الرقم
Code/

No 

عدد  عدد ساعات االتصال
الوحدات 
 املعتمدة
CR 

 املتطلب السابق
Prerequisite نظري 

LT 

 متارين    
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 عمليات نظم التصنيع

Operations of Manufacturing 
Systems 

 322نصع  ISE 412 3 2 - 4 412نصع 
ISE 322 

 موضوعات متقدمة يف إدارة سلسلة االمدادات 2
Advance Topics in Supply Chain 

Management 
 

  311 نصع ISE 414 3 2 - 4  414نصع 
ISE 311 

  هندسة نظم الرعاية الصحية 3
Healthcare Systems Engineering 416 نصع ISE 416 3 2 - 4 

322نصع   
ISE 322 

4 
التسويق والبحوثإدارة    

Marketing Management and 
Research 

 ISE 417 3 2 - 4 417 نصع

322 نصع  
ISE 322 

  406نصع متزامن مع 
Co-requisite 

ISE 406 
 

5 
  موضوعات متخصصة يف اهلندسة الصناعية
Special Topics in Industrial 

Engineering 
 ISE 423 3 2 - 4 423صع ن

اجتياز 197 وحدة 
دراسية من متطلبات 

الربانمج تشمل 89 وحدة 
 دراسية يف التخصص

 اهلندسة العكسية 6
Reverse Engineering 

 311نصع  ISE424 2 4 - 4 424نصع 
ISE 311 

7 
  موضوعات متخصصة يف هندسة النظم
Special Topics in Systems 

Engineering 
 ISE 452 3 2 - 4 452نصع 

وحدة  719 اجتياز
من متطلبات  دراسية
وحدة  89تشمل الربانمج 

  دراسية يف التخصص
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 اخلطة الدراسية ملرحلة البكالوريوس لربانمج اهلندسة الصناعية والنظم
 

 السنة األوىل
 املستوى األول

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 (1اللغة اإلجنليزية )

English language (1) 1-101 انج ENG 101-1 15 - 4 - 

2 
 (1الثقافة اإلسالمية )

 )منطلقات أساسية يف الثقافة اإلسالمية(
Islamic Culture (1) 

 - ISLS 101 3 - - 3 101سلم 

3 
 (1حساب التفاضل والتكامل )

Calculus (1) ت101 ريض MATH 101T  3 2 - 4 - 

4 
 (1)فيزيـاء عامة للهندسة 

General Physics for 
Engineering (1) 

 - PHYS 102 5 2 - 6 102فيز 

 وحدة دراسية 17  اجملموع

 
 املستوى الثاين

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 (2اللغة اإلجنليزية ) 1
English language (2) 2-102 انج ENG 102-2 15 - 4 

 1-101انج 
ENG 101-1 

 (IIالتفاضل والتكامل ) 2
Calculus (II) ت103 ريض MATH 103T 5 2 - 6 

 ت101 ريض
MATH 101T 

 (1) لغة برجمة 3
Programming Language (1)  ت110عال CS110T 4 4 - 6 - 

 وحدة دراسية 16  اجملموع
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 املستوى الثالث

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 الوحدات عدد االتصال ساعات عدد

 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 (2الثقافة اإلسالمية )

 (نظام األسرة يف اإلسالم)
Islamic Culture (2) 

 101سلم  ISLS 202 3 - - 3 202سلم 
ISLS 101 

2 
 التحرير الكتايب

Arabic Composition  101عرب ARAB 101 3 - - 3  

3 
 (2فيزايء عامة للهندسة )     

 General Physics for 
Engineering (2) 

 PHYS 103 5 2 - 6 103فيز 
 102فيز 

PHYS102 

4 
 الكيمياء العامة للهندسة 

General Chemistry for 
Engineering 

 - CHEM 103 5 2 - 6 103كيم 

 وحدة دراسية 18 اجملموع
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 الثانيةالسنة 
 رابعاملستوى ال

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 للهندسة كادمييةالكتابة األ

Academic Writing for 
Engineering 

410 انج  ENG 104 
 
6 
 

- 4 
 2-102انج 

 ENG 102-2 

2 
 (3اإلسالمية ) الثقافة

 (قضااي املرأة املعاصرة)
Islamic Culture (3) 

 101سلم  ISLS 303 3 - - 3 303سلم 
ISLS 101 

3 
 (1للهندسة ) واالحتماالتاإلحصاء 

Probability and Statistics 
for Engineering (1) 

ت103 ريض MATH 265-1 3 2 - 4 1-265 ريض  
MATH 103T 

  (III) والتكامل التفاضل 4
Calculus (III) 205 ريض MATH 205 5 2 - 6 

ت103 ريض  
MATH 103T 

 وحدة دراسية 17 اجملموع

 امساملستوى اخل

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 علم االستاتيكا 1
Statics  200نصع  ISE 200 4 1 - 4 

102فيز   
PHYS 102 

ت103 ريض  
MATH 103T 

2 

 التواصل األكادميي واملهين للهندسة
Academic & Professional 

Communication for 
Engineering 

 104 انج ECE 200 3 2 - 4 200 ركهـ
ENG 104 

 التدريبات اللغوية 3
Language Skills  202عرب ARAB 202 3 - - 3 - 

 مبادئ اجلرب اخلطي 4
Principles of Linear Algebra  ت242ريض MATH 242T 3 2 - 4 

 ت101 ريض
MATH 101T 

 وحدة دراسية15 اجملموع
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 سادسالاملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 الرسم اهلندسي 1
Engineering Drawing  201نصع   ISE 201 2 4 - 4 - 

2 
 مقدمة يف التصميم اهلندسي

Introduction to Engineering 
Design 

 ت103 ريض ECE 203   2 2 - 3 203 ركهـ
MATH 103T 

3 
 (4اإلسالمية ) الثقافة

 (مذاهب فكرية معاصرة)
Islamic Culture (4) 

 101سلم  ISLS 404 3 - - 3 404سلم 
ISLS 101 

 املعادالت التفاضلية 4
Differential Equations ت221 ريض MATH 221T 3 2 - 4 

 ت103 ريض
MATH 103T 

5 
 (2للهندسة ) واالحتماالتاإلحصاء 

Probability and Statistics for 
Engineering (2) 

1-265 ريض MATH 265-2 3 2 - 4 2-265 ريض  
MATH 265-1 

 وحدة دراسية 18 اجملموع
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 .وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 .وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                           الهندسة الصناعية والنظم  برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

 الثالثةالسنة 
 سابعاملستوى ال

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 الوحدات عدد االتصال ساعات عدد

 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

1 
 هندسةاإلدارة املالية لل

Financial Management 
for Engineering 

 ISE 202 3 1 - 3 202نصع 

 205ريض 
MATH 205  

 ت221ريض 
MATH 221T 

 (1حبوث عمليات ) 2
Operations Research (1)  240نصع ISE 240 4 1 - 4 

 ت242 ريض
MATH 242T 

3 
 املواد واهلندسةعلوم 

Material Science and 
Engineering 

 ISE 204 3 3 - 4  204 نصع

  103 كيم
CHEM 103 

 103 فيز
PHYS 103 

4 

 ربجمة للهندسةال تطبيقات
Programming 

Applications for 
Engineering 

 ت110عال  ECE 201 2 4 - 4 201 ركهـ
CS 110T 

 وحدة دراسية 15 اجملموع
 ثامناملستوى ال

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 
 متارين / عملي

LB 
 تدريب
TR 

 اتدارة مشروعإ 1
Project Management  210نصع ISE 210 4 1 - 4 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

 عمالرايدة األ 2
Entrepreneurship 

 - BUS 353 5 - - 5 353در ا

 البياانت وحتليالتالقرار  3
Decision and Data Analytics  250نصع ISE 250 3 2 - 4 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

4 
 (1ختطيط وضبط اإلنتاج )

Production Planning and 
Control (1) 

 240نصع  ISE 220 4 1 - 4 220نصع 
ISE 240 

 دراسيةوحدة  17 اجملموع

 



 

 
 

 27من  23الصفحة 
 

 .جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 .وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 .وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                           الهندسة الصناعية والنظم  برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

 تاسعالاملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 اجلودة ضبط 1
Quality Control  230نصع ISE 230 4 1 - 4 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

 هندسة العوامل البشرية 2
Human Factor Engineering 

 250نصع  ISE 260 3 3 - 4 260نصع 
ISE 250 

3 
 ىل التحليل العدديإمدخل         

Introduction to Numerical 
Analysis 

 MATH 353T 5 2 - 6 ت353ريض 

 ت103ريض 
MATH 103T 

 ت242 ريض
MATH 242T 

 ت110 عال
CS 110T 

 األخالقيات اهلندسية 4
Engineering Ethics  203نصع ISE 203 3 - - 3 - 

 وحدة دراسية 17  اجملموع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 27من  24الصفحة 
 

 .جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 .وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 .وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                           الهندسة الصناعية والنظم  برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

 الرابعةالسنة 
 عاشراملستوى ال

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 (2ختطيط وضبط اإلنتاج )

Production Planning and   
Control (2) 

 220نصع  ISE 321 4 1 - 4 321نصع 
ISE 220 

 (2حبوث عمليات ) 2
Operations Research (2)  341نصع ISE  341 4 1 - 4  240نصع  

ISE 240 

3 
 نظم معلومات اإلنتاج

Production Information 
Systems 

 220 نصع ISE 351 3 3 - 4 351نصع 
ISE 220 

4 
 هندسة السالمة الصناعية

Industrial Safety Engineering  331نصع ISE 331 3 - - 3 
 602نصع 

602ISE  
 دراسية وحدة 15  اجملموع

 

 عشر ادياحلاملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 قتصاد اهلندسياال 1
Engineering Economy  305نصع  ISE 305 4 - - 4 - 

 الصيانة واالعتمادية 2
Maintenance and Reliability 

 ISE 332 3 2 - 4  332 نصع
 341 نصع

ISE 341 
2-265 ريض   

MATH 265-2 

3 
 حتسني العمل والعمليات

Work and Process 
Improvement 

 321 نصع ISE 361 3 2 - 4 361نصع 
ISE 321 

4 
 (1) اختياريتطلب برانمج م

 Program elective (1)   
* 

- - - - - 4 - 

 دراسيةوحدة  16    اجملموع



 

 
 

 27من  25الصفحة 
 

 .جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 .وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 .وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                           الهندسة الصناعية والنظم  برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

 
 ين عشرالثااملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title 
 /الرمز

 الرقم 
Code/No 

 عدد االتصال ساعات عدد
 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 مبادئ إدارة سلسلة االمدادات

Supply Chain Management 
Principles 

 ISE 311 4 1 - 4 311 نصع
 322 نصع متزامن مع

Co requisite ISE 322 

2 
 جدولة العمليات الصناعية

Scheduling of Industrial 
Operations 

 ISE 322 4 1 - 4 322 نصع

 341نصع 
ISE 341 

 321نصع 
ISE 321 
 311 متزامن مع نصع

Co requisite ISE 311 

 تصميم التجارب 3
Design of Experiments  343نصع ISE 343 4 1 - 4 

 250 نصع
ISE 250 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

4 
 (2) اختياري تطلب برانمجم

 Program elective (2)   
* 

- - - - - 4 - 

 وحدة دراسية 16 اجملموع

 * ختتار الطالبة يف املستوى احلادي عشر والثاين عشر مقررين اختياريني من مقررات اجملموعة األوىل.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 27من  26الصفحة 
 

 .جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 .وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 .وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                           الهندسة الصناعية والنظم  برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

 اخلامسةالسنة 
 ثالث عشراملستوى ال

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 دارة اهلندسيةاإل 1
Engineering Management 

 305نصع  ISE 406 4 - - 4  406نصع 
ISE 305 

2 
 ختطيط املرافق والعمليات

Facility Layout and 
Operations 

 ISE 413 4 1 - 4 413نصع 

 321 نصع
ISE 321 

 341 نصع
ISE 341 

3 
 حماكاة وحتليل النماذج

Simulation Modeling and 
Analysis 

 ISE 444 3 3 - 4 444نصع 

 341نصع 
ISE 341 

 321 نصع
ISE 321 

2-265 ريض   
MATH 265-2 

4 
 (3) اختياري برانمجتطلب م

 Program elective (3)   
** 

- - - - - 4 - 

 وحدة دراسية 16 اجملموع

 .للمقررات االختيارية الثانية موعةمن اجملمقرر  ثالث عشراليف املستوى  الطالبة ختتار **
 رابع عشراملستوى ال

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

 (1)مشروع التخرج  1
Capstone Design Project (1)  471نصع ISE 471 1 4 -    3 

 وحدة دراسية (213) اجتياز
 معتمدة

 ) 1( التعاوينالتدريب  2
Co-op Training (1)   1-473 نصع ISE 473-1 - - 30 م 

( وحدة دراسية 213اجتياز )
 معتمدة

 وحدة دراسية 3   اجملموع

 
 



 

 
 

 27من  27الصفحة 
 

 .جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 .وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

 .وحدة اخلطط واملناهج
 F028-0130رمز النموذج:                                           الهندسة الصناعية والنظم  برنامجل البكالوريوس لمرحلة الدراسية الخطة نموذج

 هـ1444

 امس عشراخلاملستوى 

 م
 املقرر اسم

Course Title الرقم /الرمز Code/No 
 عدد االتصال ساعات عدد

 الوحدات
 املعتمدة
CR 

 السابق املتطلب
Prerequisite نظري 

LT 

متارين / 
 عملي

LB 

 تدريب
TR 

1 
 (2تخرج )المشروع 

Capstone Design Project (2)  472نصع ISE 472 1 4 - 3 
 471نصع 

ISE 471 

2 
 ) 2( التعاوينالتدريب 

Co-op Training (2)   
 ISE 473-2 - - 30 12 2-473 نصع

اهناء ساعات االتصال ملقرر 
 نصع 1-473
ISE 473-1 

 دراسيةوحدة  15                             اجملموع

 


