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كلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات

برنامج ماجستير الهندسة 
الصناعية ونظم التصنيع

MASTER OF INDUSTRIAL & MANUFACTURING 
SYSTEMS ENGINEERING



 الهندسة الصناعية ونظماسم البرنامج
التصنيع

ماجستير الدرجة العلمية التي يمنحها البرنامج

36إجمالي الساعات المعتمدة لمنح المؤهل

سنتانعدد سنوات الدراسة في البرنامج

إنتظامنظام الدراسة في البرنامج

كلية السعيد للهندسة اسم الكلية التي ينتمي إليها البرنامج
وتقنية المعلومات

جامعة تعزاسم الجامعة التي تمنح  المؤهل

رؤية الكليةرؤية الجامعة

رسالة الكليةرسالة الجامعة

الريادة محليًا والتميز إقليميًا في مجال العلوم الهندسية والتقنية.الريادة محليًا والتميز إقليميًا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

تســعى جامعــة تعــز فــي اليمــن إلــى إعــداد كــوادر بشــرية متميــزة علميــًا ومهنيــًا 
تلبــي احتياجــات ســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي، مــن خــال كادر أكاديمــي 
وإداري كفــؤ وتقديــم خدمــات تعليميــة وبحثيــة ومجتمعيــة ذات جــودة عاليــة 

تواكــب تطــورات العصــر.

إعــداد كــوادر متميــزة علميــًا، كفــؤة مهنيــًا، ملتزمــة بأخاقيــات المهنــة فــي 
مختلــف التخصصــات الهندســية والتقنيــة، مــن خــال تقديــم برامــج دراســية 
لتلبيــة  العالميــة؛  المعاييــر  ألحــدث  وفقــًا  التطبيقيــة  الجوانــب  علــى  تركــز 

المحلــي واإلقليمــي. العمــل  احتياجــات ســوق 

برنامج ماجستير تقنية المعلومات



هيكل البرنامج 

أواًل: المقررات اإلجبارية

ثانيًا: المقررات االختيارية

 الساعاتالمحتوىم
المعتمدة

الوزن 
النسبي %

%1850مقررات إجبارية1

%616.7مقررات اختيارية2

3Thesis 1233.3أطروحة%
إجمالي الساعات المعتمدة

Total of Credit Hours36100%

 رمز المقررم
Course Code

اسم المقرر 
 Course Name

 المستوى/
الفصل

 الساعات
 المعتمدة

Credit 
Hours 

1IMSE2001

 التخطيط والتحكم في نظم
التصنيع

Manufacturing System Planning 
and Control

1/13

2IMSE2002تصميم التجارب الهندسية
Engineering Experimental Design1/13

3IMSE2003األمثلية الهندسية 
Engineering Optimization 1 1/13

4IMSE2004
هندسة وإدارة الجودة

Quality Engineering and 
Management

1/23

5IMSE2005محاكاة النظم الصناعية
Industrial Systems Simulation1/23

6IMSE2006
تخطيط وتصميم المرافق الصناعية
Industrial Facilities Planning and 

Design
1/23

 رمز المقررم
Course Code

اسم المقرر 
 Course Name

 المستوى/
الفصل

 الساعات
 المعتمدة

Credit 
Hours 

1IMSE2007
هندسة الصيانة والموثوقية

Reliability and Maintenance 
Engineering

2/13

2IMSE20082 األمثلية الهندسية
Engineering Optimization 22/13

3IMSE2009
 تصميم وتحليل نظم التصنيع

Design and Analysis of 
Manufacturing Systems 

2/13

4IMSE2010
عمليات التصنيع المتقدمة
Advanced Manufacturing 

Processes
2/13

5IMSE2011هندسة السالمة الصناعية
Industrial Safety Engineering2/13

6IMSE2012هندسة العوامل البشرية
Human Factors Engineering2/13

 رمز المقررم
Course Code

اسم المقرر 
 Course Name

 المستوى/
الفصل

 الساعات
 المعتمدة

Credit 
Hours 

1IMSE2013أطروحة
Thesis2/212

 (18 Credit Hours) 

 (6 Credit Hours) 

 (Credit Hours 12) ثالثًا: الرسالة



برنامج الماجستير في الهندسة )تقنية المعلومات(.
MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY

 برنامج الماجستير في الهندسة )هندسة اإلتصاالت والحاسوب(.
MASTER OF COMPUTER & COMMUNICATIONS ENGINEERING

 برنامج الماجستير في الهندسة )الهندسة الصناعية ونظم التصنيع(.
MASTER OF INDUSTRIAL & MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING

 برنامج الماجستير في إدارة المشاريع الهندسية.
MASTER OF ENGINEERING PROJECTS MANAGEMENT

برامج الدراسات العليا في كلية السعيد للهندسة وتقنية المعلومات  - 
جامعة تعز :  

   للتواصل :

04 - 247 526
04 - 247 515 

   العنوان :

جامعة تعز - حبيل سلمان


