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 الميكانيك أسم القسم: 
 مزهر طه محمد أسم المحاضر: 
 مدرس  اللقب العلمي: 

 يكانيكيةهندسة م دكتوراه المؤهل العلمي: 
 قسم الهندسة الميكانيكيةمكان العمل: 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 
 

 التدريسي: اسم م.د مزهر طه محمد

drmuzher@yahoo.com البريد االلكتروني: 

 اسم المادة: الهندسة الصناعية

) نظام سنوي (ساعة في االسبوع 3  مقررالفصل: 

 اهداف المادة:  ن خالل تعلم المبادئ الصحيحة لإلدارة الهندسيةإعداد المهندس ليكون مديرا ناجحا م

 )الصناعية( -لإلدارة الهندسية شرح المبادئ الهندسية األساسية 

. 

التفاصيل االساسيه 
 للمادة:
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 الكتب المنهجية:

(2891يات لإلدارة الهندسية                     د.مازن البكر)بحوث العمل  

( 2891المدخل في إدارة اإلنتاج                   د.صالح الدين الشيخلي )  

 
 المصادر الخارجية:

 الفصل األول نصف السنة الفصل الثاني العملي االمتحان النهائي

60%  10% 20% 10% 

 

 تقديرات الفصل:

 :ةضافيمعلومات ا 
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 الفصل الدراسي االول – سبوعيجدول الدروس األ
 

لمالحظاتا ةالنظرية الماد ةيلالعمة الماد   التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

  
Concepts and objectives of   

Engineering Management 
 1 االسبوع االول

  
Technical and economic studies for 

project feasibility 
 2 االسبوع الثاني

  Plant performance appraisal 3 االسبوع الثالث 

  
Administrative and production 

organization of industrial enterprises 
 4 االسبوع الرابع

  
Using operation  research in 

production 
 5 االسبوع الخامس

  Linear  programming 6 االسبوع السادس 

  Graphical  method 7 االسبوع السابع 

  Algebraic  method 8 االسبوع الثامن 

  Simplex method 9 االسبوع التاسع 

  Allocation of   resources 10 االسبوع العاشر 

  
Quality Control and  production  

inspection  method 
 11 االسبوع الحادي عشر

  
Industrial costs and controllable cost  

techniques 
عشر الثانياالسبوع   12 

  
Time  measurement studies for 

production operations 
عشر الثالثاالسبوع   13 

  
Introduction time studies for 

production operations 

 الرابع عشراالسبوع 

 عشر
14 

  
Method time studies for production 

operations 

االسبوع 

عشر الخامس  
 

15 

 21 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني – األسبوعيجدول الدروس 

لمالحظاتا النظرية ةادالم يةلالعم ةالماد   التاريخ 

ع
و
سب

أل
 ا

  Construction of technological  paths 
عشر السادساالسبوع   2 

  Internal plant layout 
عشر السابعاالسبوع   0 

  Productivity  , measurement  method  

technique 
عشر الثامناالسبوع   3 

  Productivity  , measurement  method  

technique 
عشر التاسعاالسبوع   1 

  Maintenance 
 5 االسبوع العشرون

  Replacement  الحادي االسبوع

 والعشرون
1 

  Introduction to Inventory Control  الثانياالسبوع 

 والعشرون
9 

  Method  of Inventory Control  الثالثاالسبوع 

 والعشرون
9 

  Type of Inventory Control  ابعالراالسبوع 

 والعشرون
8 

  Selection of plant location  الخامساالسبوع 

 والعشرون
22 

  Introduction to floating planning for 

row material 

السادس االسبوع 

 والعشرون
22 

  Method  of floating planning for row 

material 

 الثامناالسبوع 

 والعشرون
20 

  Floating planning for semi-

manufacture product 

التاسع االسبوع 

 والعشرون
23 

  Floating planning for manufacture 

product 
الثالثوناالسبوع   21 

  Application  الحادي االسبوع

الثالثونو  
25 

  Application  الثاني االسبوع

الثالثونو  
21 
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