
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

  (1عملٌات )التوصٌف مقرر: بحوث 
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 (1بحوث عملٌات ) : اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 3الساعات المعتمدة:  3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 ألولا/الفصل  الثالث، /المستوى المستوى والفصل الدراسً:  4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 أعمالة إداروالمعلومات، اإلحصاء  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة تدرٌس المقرر:لغة  8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 العامري أحمدد: منصور       معد مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11

 

II. :وصف المقرر 

البرمجة تعرٌف الطالب بالمهارات والقدرات الالزمة إلعداد وحل النماذج فً مجال بحوث العملٌات، إلى ٌهدف هذا المقرر 
ام برنامج الحاسب االلً فً حل مشاكل بحوث إستخدالتخصٌص وذلك  بأسلوب النقل ، أسلوب السمبلكس، أسلوب الخطٌة )

 . (Excel solver ،Toraالعملٌات والبرمجة الخطٌة )

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
 .a1 ٌة بمشاكل البرمجة الخطٌة.ساسبالمفاهٌم األٌُظهر المعرفة 

a2.ٌوضح كٌفٌة صٌاغة النموذج الرٌاضً لمشاكل البرمجة الخطٌة . 
.b1  .ٌمٌز بٌن الطرق المناسبة لحل مشاكل البرمجة الخطٌة 
.b2األمثلالحل  ٌجادٌفسر مشاكل البرمجة الخطٌة إل. 
C1  ٌة واالقتصادٌة. دارً حل  المشكالت اإلام االسالٌب الكمٌة فإستخد. ٌوظف مهاراته لتطوٌر 
.c2 ( ٌستخدم برامج الحاسوبExcel solver ،Tora.فً حل مشاكل البرمجة الخطٌة ) 
d1ٌة واالقتصادٌة.دار. ٌعمل ضمن فرٌق فً حل المشاكل اإل 

.d2 لحلول مشاكل البرمجة الخطٌة. فضلالبدٌل األ ختٌارٌتخذ القرارات الصحٌحة ال 
 

IV.  مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج:مواءمة 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 
 - a1ٌة بمشاكل البرمجة ساسٌُظهر المعرفة بالمفاهٌم األ

 الخطٌة.
A1  دواتواألبالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم 

 الدراسات.ٌة المستخدمة فً مختلف اإلحصائ

a.2 
a2-  ٌوضح كٌفٌة صٌاغة النموذج الرٌاضً لمشاكل

 .البرمجة الخطٌة

A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت
وٌتعلم كٌفٌة اإلحصاء العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 

 ٌة فً تحلٌل البٌانات.اإلحصائام أهم وأشهر الحزم إستخد

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
-b1  ٌمٌز بٌن الطرق المناسبة لحل مشاكل البرمجة

  الخطٌة.

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل
إلى ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدالبٌانات ب

 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.

b.2 -b2األمثلالحل  ٌجادٌفسر مشاكل البرمجة الخطٌة إل. B1  ٌحلل البٌانات الكمٌة والوصفٌة وٌطوعها لفهم وحل
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 المشكالت.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
C1 -  ام االسالٌب الكمٌة فً إستخدٌوظف مهاراته لتطوٌر

 ٌة واالقتصادٌة. دارحل  المشكالت اإل
C2  ٌة فً صٌاغة المشكالت اإلحصائٌوظف األسالٌب

 واتخاذ القرار.التطبٌقٌة والتفاعل معها 

c.2 
-c2  ٌستخدم برامج الحاسوب(Excel solver ،Tora) 

 .مشاكل البرمجة الخطٌةفً حل 
C4  ٌة الجاهزة فً تحلٌل اإلحصائٌستخدم تقنٌات البرامج

  البٌانات للظواهر المختلفة.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1- ٌة دارٌعمل ضمن فرٌق فً حل المشاكل اإل

 واالقتصادٌة.
D1  اإلحصائٌعمل ضمن فرٌق عند ممارسته العمل.ً 

 

d.2 
-d2 فضلالبدٌل األ ختٌارٌتخذ القرارات الصحٌحة ال 

 لحلول مشاكل البرمجة الخطٌة.
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة

 التً ٌواجهها فً مجال العمل.
 

V.  والتقٌٌمربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 - a1ٌة ساسٌُظهر المعرفة بالمفاهٌم األ
 بمشاكل البرمجة الخطٌة.

 المحاضرة . -
 العملٌة. ة والتطبٌقاتاألمثلحل  -
 حل المشكالت. -
 جعة.االحوار والمناقشة والتغذٌة الر -

 المالحظة وتقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 تقٌٌم التكالٌف الفردٌة والجماعٌة.  -

 تقٌٌم الواجبات.  -
a2-  ٌوضح كٌفٌة صٌاغة النموذج

 .الرٌاضً لمشاكل البرمجة الخطٌة
 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      إستراتٌجٌةالذهنٌة( بثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات 

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

-b1  ٌمٌز بٌن الطرق المناسبة لحل
  مشاكل البرمجة الخطٌة.

 المحاضرة.-
 الحوار والمناقشة. -
 العصف الذهنً. -
 ة والتطبٌقات العملٌة.األمثلحل -
 التدرٌب على المهام والتكالٌف الجماعٌة. -

 المالحظة وتقٌٌم المشاركة الصفٌة. -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -

 تقٌٌم حل التكالٌف.  -

 القصٌرة.بحاث تقٌٌم األ  -

-b2 ٌفسر مشاكل البرمجة الخطٌة
 .األمثلالحل  ٌجادإل

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةمخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( بثالثا: ربط 

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

C1 -  ام االسالٌب إستخدٌوظف مهاراته لتطوٌر
 ٌة واالقتصادٌة. دارالكمٌة فً حل  المشكالت اإل

 .المحاضرة -
ام برامج إستخدبحل المشاكل  -

 .الحاسوب
 ة والتطبٌقات العملٌة.األمثلحل -
التدرٌب على المهام والتكالٌف  -

 الجماعٌة.

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 تقٌٌم الواجبات.  -

ام إستخدتقٌٌم حل التكالٌف ب  -
 برامج الحاسوب .

-c2  ٌستخدم برامج الحاسوب(Excel solver ،
Tora)  البرمجة الخطٌةمشاكل فً حل. 

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1-  ٌعمل ضمن فرٌق فً حل المشاكل
 واالقتصادٌة.ٌة داراإل

 المحاضرة .-
 الحوار والمناقشة. -
ٌة دارالتدرٌب على حل المشاكل اإل -

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 االختبارات التحرٌرٌة.  -



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

-d2 ختٌارٌتخذ القرارات الصحٌحة ال 
لحلول مشاكل البرمجة  فضلالبدٌل األ

 الخطٌة.

 .ام برامج الحاسوبإستخدب واالقتصادٌة
ة والتطبٌقات األمثلالتدرٌب على حل -

 .ام برامج الحاسوبإستخدب العملٌة

ام برامج إستخدتقٌٌم حلول التكالٌف ب  -
 الحاسوب .

ام برامج إستخدتقٌٌم التقارٌر ب  -
 الحاسوب.

 

VI. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 الرقم
 وحدات/ موضوعات

 المقرر
 المواضٌع التفصٌلٌة

عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات 
 تعلم المقرر

1 
مقدمة فً بحوث 

 العملٌات.

 مقدمة فً بحوث العملٌات. -

التطور التارٌخً لبحوث العملٌات والعوامل التً  -
 ساعدت على تطور بحوث العملٌات.

خطوات ومراحل مشروع بحث العملٌات، تحدٌد    -
المشكلة، صٌاغة النموذج الرٌاضً، حل النموذج 

 الرٌاضً، اختبار الحل مبدئٌا، تنفٌذ الحل.

2 6 
a1,b1, 
c1,c2 
d1, 

 البرمجة الخطٌة 2

 مفهوم البرمجة الخطٌة.  -

 مجاالت تطبٌق البرمجة الخطٌة -

 خواص البرمجة الخطٌة. -

 ربح.ى أقصمشكلة تحقٌق  -

 صٌاغة النموذج الخطً.  -

 صٌاغة النموذج الرٌاضً للمشكلة. -

 حل البرنامج الخطً بٌانٌاً. -

 تكلفة. أدنىمشكلة تحقٌق  -

 . غٌر المحكمالقٌد المحكم والقٌد  -

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

 ٌة لبعض الشركات.داراستعراض بعض المشاكل اإل -

مقدمة عامة عن برامج الحاسوب المستخدمة لحل  -
 (Excel solver ،Toraالبرمجة الخطٌة )مشاكل 

، Excel solverام برامج الحاسوب )إستخد -
Tora ى ربح.أقص( لحل مشكلة تحقٌق 

، Excel solverام برامج الحاسوب)إستخد  -
Tora تكلفة.  أدنى( لحل مشكلة تحقٌق 

4 12 
a1,a2 
b1,c1, 
d1,d2 

 مشاكلة النقل 3

 عناصر مشكلة النقل. -

 بشبكة عمل.تمثٌل مشكلة النقل  -

 صٌاغة مشكلة النقل فً نموذج خطً. -

 حل مشكلة النقل بطرٌقة الركن الشمالً الغربً. -

 حل مشكلة النقل بطرٌقة اقل تكلفة. -

4 12 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 
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 حل مشكلة النقل بطرٌقة فوجل التقرٌبٌة )الفروق(. -

 لمشكلة النقل. األمثلالحل  إٌجاد -

 حاالت خاصة لمشكلة النقل.   -

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

، Excel solverام برامج إستخدحل مشكلة النقل  -
الحل  إٌجادوتطبٌقها على جمٌع الطرق الجبرٌة و

 .األمثل

، وتطبٌقها Toraام برامج  إستخدحل مشكلة النقل  -
 .األمثلالحل  إٌجادعلى جمٌع الطرق الجبرٌة و

 مشكلة التحصٌص 4

 عناصر مشكلة التخصٌص. -

 مشكلة التخصٌص بشبكة عمل.تمثٌل  -

 صٌاغة مشكلة التخصٌص فً نموذج خطً. -

 حل مشكلة التخصٌص بالطرٌقة الهنجارٌة. -

 حاالت خاصة التخصٌص النقل.  -

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

 Excelام برامج إستخدحل مشكلة التخصٌص  -
solverاألمثلالحل  إٌجاد، و. 

، Toraام برامج  إستخدحل مشكلة التخصٌص  -
 .  األمثلالحل  إٌجادو

4 12 

a1,a2 
b1,b2 
c1,c2 
d1,d2 

  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات
 

VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 .اتالمحاضر  -

 المشاركة الصفٌة.  -

 ة العملٌة وحاالت واقعٌة.األمثلحل  -

 .(Excel solver ،Toraام الحاسوب بالبرامج )إستخدبحل الواجبات  -

 .(Excel solver ،Toraام الحاسوب بالبرامج )إستخدبالتكالٌف الفردٌة والجماعٌة  -

 .(Excel solver ،Toraام الحاسوب بالبرامج )إستخدباالختبارات النظرٌة والعملٌة   -

 .بحاث التقارٌر واأل  -
 

VIII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
ام إستخدبٌة واالقتصادٌة دارتكالٌف لحل المشاكل اإل

 (.Excel solver ،Toraالحاسوب بالبرامج )
a1,b1,b2,c1,c2, 

d2 
w3-w8 01 

2 
ام الحاسوب بالبرامج إستخدامتحان فصلً عملً ب

(Excel solver ،Tora  .) 
a1,a2,b1,b2,c1,c2

,d1,d2 
W15 01 

 01 اجمالً الدرجة
 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبو األ أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها
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 w3-w8 20 %20 a1,b1,b2,c1,c2, d2 الواجبات والتكالٌف 1

 w15 20 %20 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 اختبار منتصف الفصل 2

 w16 60 %60 a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1,d2 االختبار النهائً 3

  100% 100 االجمالً
 

X. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 م. 2013للطباعة والنشر، صنعاء،   األمٌنعادل السنبانً و عبدالملك العولقً، مقدمة فً بحوث العملٌات، .0

 المراجع المساعدة

 م. 2014أسماء محمد باهرمز، مقدمة فً بحوث العملٌات، خوارزم العلمٌة ، جدة ، السعودٌة، .0
2.Hillier, F., and G. J. Lieberman, Introduction to Operation Research, 10th. Edition,  

Mc Graw- hill, 2008. 

 :   إنترنتٌة وإلكترونمواد 

 http://www.informs.org. 

 http://www.ifors.org. 

 http://www.theososity.com. 

 http://www.sceinceofbeter.org. 
 

XI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجو  للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

 % من المحاضرات. 25ٌحرم الطالب من درجات المشاركة والتكالٌف فً حال الغٌاب ألكثر من  -

 :  الحضور المتأخر  2
  عن ربع ساعة.   تزٌدٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ال 

 ضوابط االمتحان: 3
 المقرر السماح له بالدخول. ستاذفً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق أل 
 .فً حال تغٌب الطالب عن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة اخرى لالمتحان 
 .ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً اذا تأخر اكثر من نصف ساعة  

 التعٌٌنات والمشارٌع: 4
  وموعد التسلٌم.فً المحاضرة الثانٌة وٌحدد طرٌقة بحاث المقرر نوع  التكالٌف واأل أستاذٌحدد 
  فً حال تأخر الطالب عن موعد التسلٌم لظرف قاهر ٌمنح فرصة اخرى وفً حالة عدم التسلٌم بعد الفرصة

 البحث.أو ٌحرم من درجة التكلٌف  اآلخرى

 الغش: 5
  ًن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌة الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان الفصل 

 االنتحال: 6
 ن الطالب.ئوفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق علٌة الئحة ش 

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  اآلخرٌن.والحوار البناء مع ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 

  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

http://www.informs.org/
http://www.ifors.org/
http://www.theososity.com/
http://www.sceinceofbeter.org/


                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 ( 1عملٌات )الطة مقرر : بحوث 
 

I. متقدم تأمٌنة خطر وإدار: معلومات عن مدرس المقرر 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
العامري أحمدد: منصور   االسم 

 المكان ورقم الهاتف 771111146 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      Dr.malameri@gmail.com ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II. المقرر: معلومات عامة عن 

 (1بحوث عملٌات ) اسم المقرر: 0

  رمز المقرر ورقمه: 0

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

 ألولا /الثالث ،  الفصل /المستوى  المستوى والفصل الدراسً: 4

 ال ٌوجد :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت 6

 أعمالة إدار /والمعلوماتاإلحصاء  البرنامج/ البرامج التً ٌتم فٌها تدرٌس المقرر: 7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:  9

 

III. المقرر الدراسً:  وصف 

تعرٌف الطالب بالمهارات والقدرات الالزمة إلعداد وحل النماذج فً مجال بحوث العملٌات، البرمجة إلى ٌهدف هذا المقرر 
ام برنامج الحاسب االلً فً حل مشاكل بحوث إستخدالتخصٌص وذلك  بأسلوب النقل ، أسلوب السمبلكس، أسلوب الخطٌة )

 . (Excel solver ،Toraالعملٌات والبرمجة الخطٌة )

 

IV.  التعلم المقصودة للمقرر:مخرجات 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
 .a1ٌة بمشاكل البرمجة الخطٌة.ساسٌُظهر المعرفة بالمفاهٌم األ 

a2.ٌوضح كٌفٌة صٌاغة النموذج الرٌاضً لمشاكل البرمجة الخطٌة . 
.b1  .ٌمٌز بٌن الطرق المناسبة لحل مشاكل البرمجة الخطٌة 
.b2األمثلالحل  ٌجادٌفسر مشاكل البرمجة الخطٌة إل. 
C1  ٌة واالقتصادٌة. دارام االسالٌب الكمٌة فً حل  المشكالت اإلإستخد. ٌوظف مهاراته لتطوٌر 
.c2 ( ٌستخدم برامج الحاسوبExcel solver ،Tora فً حل مشاكل البرمجة ).الخطٌة 
d1ٌة واالقتصادٌة.دار. ٌعمل ضمن فرٌق فً حل المشاكل اإل 

.d2 لحلول مشاكل البرمجة الخطٌة. فضلالبدٌل األ ختٌارٌتخذ القرارات الصحٌحة ال 

  
  

mailto:Dr.malameri@gmail.com
mailto:Dr.malameri@gmail.com


                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 سبو األ المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم
الساعات 
 الفعلٌة

1 
 مقدمة فً

 العملٌات.بحوث 

 مقدمة فً بحوث العملٌات. -

التطور التارٌخً لبحوث العملٌات والعوامل التً ساعدت على  -
 تطور بحوث العملٌات.

خطوات ومراحل مشروع بحث العملٌات، تحدٌد المشكلة،    -
صٌاغة النموذج الرٌاضً، حل النموذج الرٌاضً، اختبار 

 الحل مبدئٌا، تنفٌذ الحل.

W1 3 

مشروع بحث العملٌات، تحدٌد المشكلة، خطوات ومراحل  -
صٌاغة النموذج الرٌاضً، حل النموذج الرٌاضً، اختبار 

 الحل مبدئٌا، تنفٌذ الحل.

W2 3 

 البرمجة الخطٌة 2

 مفهوم البرمجة الخطٌة. -

 مجاالت تطبٌق البرمجة الخطٌة -

 خواص البرمجة الخطٌة. -

 ى ربح.أقصمشكلة تحقٌق  -

 صٌاغة النموذج الخطً. -

 النموذج الرٌاضً للمشكلة.صٌاغة  -

W3 3 

 حل البرنامج الخطً بٌانٌاً. -

 تكلفة. أدنىمشكلة تحقٌق  -

 . غٌر المحكمالقٌد المحكم والقٌد  -

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

 ٌة لبعض الشركات.داراستعراض بعض المشاكل اإل -

W4 3 

مقدمة عامة عن برامج الحاسوب المستخدمة لحل مشاكل  -
 (Excel solver ،Toraالبرمجة الخطٌة )

W5 3 

( لحل Excel solver ،Toraام برامج الحاسوب )إستخد -
 ى ربح.أقصمشكلة تحقٌق 

( لحل Excel solver ،Toraام برامج الحاسوب)إستخد -
 تكلفة. أدنىمشكلة تحقٌق 

W6 
 

3 
 

3 

 مشكلة النقل 

 عناصر مشكلة النقل. -

 تمثٌل مشكلة النقل بشبكة عمل. -

 فً نموذج خطً.صٌاغة مشكلة النقل  -

W7 3 

 حل مشكلة النقل بطرٌقة الركن الشمالً الغربً. -

 لمشكلة النقل. األمثلالحل  إٌجاد -

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

W8 3 

 

 حل مشكلة النقل بطرٌقة اقل تكلفة. -

 لمشكلة النقل. األمثلالحل  إٌجاد  -

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

W9 3 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 

 التقرٌبٌة )الفروق(.حل مشكلة النقل بطرٌقة فوجل  -

 لمشكلة النقل. األمثلالحل  إٌجاد -

 حاالت خاصة لمشكلة النقل.   -

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

W10 3 

 

، وتطبٌقها Excel solverام برامج إستخدحل مشكلة النقل -
 .األمثلالحل  إٌجادعلى   جمٌع الطرق الجبرٌة و

على جمٌع ، وتطبٌقها Toraام برامج  إستخدحل مشكلة النقل  -
 .األمثلالحل  إٌجادالطرق الجبرٌة و

W11 3 

 مشكلة التخصٌص 4

 عناصر مشكلة التخصٌص.   -

 تمثٌل مشكلة التخصٌص بشبكة عمل. -

 صٌاغة مشكلة التخصٌص فً نموذج خطً. -

 حل مشكلة التخصٌص بالطرٌقة الهنجارٌة.   -

W12 3 

 حاالت خاصة لمشكلة التخصٌص.  -

 امثله وتطبٌقات عملٌة لمشكلة التخصٌص.   -

W13 3 

، Excel solverام برامج إستخدحل مشكلة التخصٌص ب -
 .األمثلالحل  إٌجادو

الحل  إٌجاد، وToraام برامج  إستخدحل مشكلة التخصٌص ب -
 .األمثل

W14 3 

 Excel solverام بححرامج إسححتخدتصحححٌح وتقٌححٌم التكححالٌف ب -  5
 .Toraوبرامج  

W15 3 

 W16 3 اختبار نهاٌة الفصل    اختبار نهاٌة الفصل    6

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 .المحاضرة 
  .المشاركة الصفٌة 
  ة العملٌة وحاالت واقعٌة.األمثلحل 
  إستخدبحل الواجبات( ام الحاسوب بالبرامجExcel solver ،Tora). 
  إستخدبالتكالٌف الفردٌة والجماعٌة( ام الحاسوب بالبرامجExcel solver ،Tora). 
   إستخدباالختبارات النظرٌة والعملٌة( ام الحاسوب بالبرامجExcel solver ،Tora). 
  بحاث التقارٌر واأل . 

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 )إن وجدت(الدرجة  سبو األ النشاط/ التكلٌف الرقم

ام الحاسوب بالبرامج إستخدبٌة واالقتصادٌة دارتكلٌف لمجموعات لحل المشاكل اإل 1
(Excel solver ،Tora). 

w3-w8 10 

 W15 10 (.  Excel solver ،Toraام الحاسوب بالبرامج )إستخدامتحان فصلً عملً ب 2

 درجة 20  اجمالً الدرجة
 

I. :تقٌٌم التعلم 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم
 الوزن النسبً 

 درجة  التقوٌم النهائً(إلى )نسبة الدرجة 

 w3-w8 01 01% تكالٌف وواجبات

 w15 01 01% اختبار نصفً
 w16 61 61% امتحان نهائً

 %011 011 المجموع
 

II. مصادر التعلٌم 

 المراجع الرئٌسة: .1
  ،م2013للطباعة والنشر، صنعاء،   األمٌنعادل السنبانً و عبدالملك العولقً، مقدمة فً بحوث العملٌات  . 

 المراجع المساعدة: .2

 م.2014أسماء محمد باهرمز، مقدمة فً بحوث العملٌات، خوارزم العلمٌة ، جدة ، السعودٌة،  .3

4. Hillier, F., and G. J. Lieberman, Introduction to Operation Research, 10th. Edition,  
Graw- hill, 2008.. 

  إنترنتو ٌةإلكترونمواد   : 

 http://www.informs.org. 

 http://www.ifors.org. 

 http://www.theososity.com. 

 http://www.sceinceofbeter.org. 
 

III. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 0

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

 % من المحاضرات. 25ٌحرم الطالب من درجات المشاركة والتكالٌف فً حال الغٌاب ألكثر من  -

 :  الحضور المتأخر  0
  عن ربع ساعة.   تزٌدٌسمح للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ال 

 ضوابط االمتحان: 3
 المقرر السماح له بالدخول. ستاذفً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف ساعة ٌحق أل 
 .فً حال تغٌب الطالب عن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة اخرى لالمتحان 
  االمتحان النهائً اذا تأخر اكثر من نصف ساعة.ال ٌسمح للطالب بدخول  

 التعٌٌنات والمشارٌع: 4
  فً المحاضرة الثانٌة وٌحدد طرٌقة وموعد التسلٌم.بحاث المقرر نوع  التكالٌف واأل أستاذٌحدد 
  فً حال تأخر الطالب عن موعد التسلٌم لظرف قاهر ٌمنح فرصة اخرى وفً حالة عدم التسلٌم بعد الفرصة

 البحث.أو ٌحرم من درجة التكلٌف  اآلخرى

 الغش: 5
  ًن الطالب.ئوالنهائً تطبق علٌة الئحة شأو فً حال ثبوت قٌام الطالب بالغش فً االمتحان الفصل 

 االنتحال: 6
 ن الطالب.ئوفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتحان نٌابة عنه تطبق علٌة الئحة ش 

 سٌاسات أخرى: من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً:  7
  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 

 الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ٌُحال  فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 
 

http://www.informs.org/
http://www.ifors.org/
http://www.theososity.com/
http://www.sceinceofbeter.org/

