
                                                                                      

 

 

 

 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 

 (2عملٌات )البحوث توصٌف مقرر  

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 (2بحوث عملٌات ) : اسم المقرر 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 3الساعات المعتمدة:  3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

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

 (1بحوث عملٌات ) :(لسابقة لدراسة المقر )إن وجدتالمتطلبات ا 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 العامري أحمدد: منصور      معد مواصفات المقرر: 11

    خ اعتماد مواصفات المقرر:تارٌ 11

 

II. :وصف المقرر 

كمً والقدرة على تخطٌط بأسلوب ٌة دارتزوٌد الطالب بالمهارات والقدرات الالزمة لصٌاغة المشاكل اإلإلى ٌهدف هذا المقرر 
ذجة، اتخاذ القرار، ٌة، النماألمثلٌة ألي مشكلة )تحلٌل الحساسٌة، المحاكاة، المعادلة البنائٌة، داروصنع واتخاذ القرارات اإل

،  Lindoفً حل مشاكل بحوث العملٌات والبرمجة الخطٌة ) اآللًام برنامج الحاسب إستخدة المشارٌع( وذلك بإدار
Lingo،WINQSB) . 

 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
a1 كمً.بأسلوب ٌة دارٌشرح صٌاغة المشاكل اإل 
a2- ام طرٌقة السمبلكس بالمرحلتٌن وطرٌقة إستخدٌة بدارٌظهر المعرفة بالمفاهٌم واالتجاهات الحدٌثة فً صنع القرارات اإل
M .الكبٌرة 

b1  ٌة.دارات اإلقرارتخطٌط وصٌاغة واتخاذ اإلأسلوب ٌحدد 
b2-  إستخدٌمٌز بٌن( امات  برامج الحاسوبLindo  ،Lingo ،WINQSBفً حل  المشكالت ) ٌة واالقتصادٌة.داراإل 
c1  المحاكاة فً بحوث العملٌات واتخاذ القرارات.أسلوب ٌستخدم 
c2 -  ًٌة واالقتصادٌة.دارام االسالٌب الكمٌة لحل المشكالت اإلإستخدٌوظف مهاراته ف 
d1- (  ٌستخدم برامج الحاسوبLindo  ،Lingo ،WINQSBفً حل  المشكالت اإل  )واجهها ٌة واالقتصادٌة التً ٌدار

 فً عمله. 
d2 ٌة واالقتصادٌة.دارٌطور قدراته المهنٌة من خالل التطبٌقات المستخدمة فً حل المشاكل اإل 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج مخرجات تعلم المقرر

 a:المعرفة والفهم : 

a.1  -a1  كمًبأسلوب  ٌةدارصٌاغة المشاكل اإلٌشرح. 
A2  ٌصف مجموعة من المعارف العامة فً المجاالت

وٌتعلم كٌفٌة اإلحصاء العلمٌة والتطبٌقٌة المرتبطة بعلم 
 ٌة فً تحلٌل البٌانات.اإلحصائام أهم وأشهر الحزم إستخد

a.2 
a2-  فً صنع ٌظهر المعرفة بالمفاهٌم واالتجاهات الحدٌثة

لسمبلكس بالمرحلتٌن طرٌقة اام إستخدٌة بدارالقرارات اإل
 .الكبٌرة Mوطرٌقة 

A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.اإلحصائ دواتواأل
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 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
-b1  ات قرارتخطٌط وصٌاغة واتخاذ اإلأسلوب ٌحدد
 . ٌةداراإل

B3  األرقامٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت 
والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 

 لها.

b.2 
b2-  امات  برامج الحاسوب إستخدٌمٌز بٌن(Lindo  ،

Lingo ،WINQSB )ٌة دارفً حل  المشكالت اإل
 .واالقتصادٌة

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل
ى إلٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدالبٌانات ب

 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 
-c1  المحاكاة فً بحوث العملٌات واتخاذ أسلوب ٌستخدم

 .القرارات
C4  ٌة الجاهزة فً تحلٌل اإلحصائٌستخدم تقنٌات البرامج

 البٌانات للظواهر المختلفة.

c.2 
c2 -  ًالٌب الكمٌة لحل ام االسإستخدٌوظف مهاراته ف

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

 التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1-   ٌستخدم برامج الحاسوب(Lindo  ،Lingo ،

WINQSB ) ٌةٌة واالقتصاددارفً حل  المشكالت اإل 
 التً ٌواجهها فً عمله. 

D4  ٌة  وتطبٌقات قواعد اإلحصائتقنٌات البرامج ٌستخدم
للتنقٌب عن  نترنتوأنظمة المعلومات وشبكة اإل البٌانات

 البٌانات وتوظٌفها فً مجال عمله.

d.2 
-d2  ٌطور قدراته المهنٌة من خالل التطبٌقات المستخدمة

 ٌة واالقتصادٌة.دارفً حل المشاكل اإل
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع اآلخرٌن

 والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d3  
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة

 التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 

V. ربط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌم 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةعارف والفهم( بأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )الم

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

 -a1  كمًبأسلوب ٌة دارصٌاغة المشاكل اإلٌشرح. 
 المحاضرة . -
ة والتطبٌقات األمثلحل  -

 العملٌة.
 حل المشكالت. -
الحوار والمناقشة والتغذٌة  -

 ة.جعاالر

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

تقٌٌم التكالٌف الفردٌة   -
 والجماعٌة.

 تقٌٌم الواجبات.  -

a2-  فً صنع ٌظهر المعرفة بالمفاهٌم واالتجاهات الحدٌثة
طرٌقة السمبلكس بالمرحلتٌن ام إستخدٌة بدارالقرارات اإل

 .الكبٌرة Mوطرٌقة 

 

 التدرٌس والتقٌٌم:                                                      إستراتٌجٌةب ثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة(

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة

-b1  ات قرارتخطٌط وصٌاغة واتخاذ اإلأسلوب ٌحدد
 .ٌةداراإل

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

 الجماعٌة.

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة. -

 تقٌٌم حل التكالٌف.  -

 القصٌرة.بحاث تقٌٌم األ  -

 االختبارات. -

b2-  امات  برامج الحاسوب إستخدٌمٌز بٌن(Lindo  ،
Lingo ،WINQSB )ٌة دارفً حل  المشكالت اإل

 .واالقتصادٌة
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 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

-c1  المحاكاة فً بحوث العملٌات واتخاذ أسلوب ٌستخدم
 .القرارات

 المحاضرة .-
ام برامج إستخدبشاكل حل الم-

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

 الجماعٌة.

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 تقٌٌم الواجبات.  -

تقٌٌم حل التكالٌف   -
ام برامج إستخدب

 الحاسوب.

c2 -  ًام االسالٌب الكمٌة لحل إستخدٌوظف مهاراته ف
 قتصادٌة.ٌة واالدارالمشكالت اإل

 

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

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1-   ٌستخدم برامج الحاسوب(Lindo  ،Lingo ،
WINQSB ) ٌة واالقتصادٌةدارفً حل  المشكالت اإل 

 التً ٌواجهها فً عمله. 

 المحاضرة .-
 الحوار والمناقشة. -
التدرٌب على حل المشاكل -
ام إستخدب ٌة واالقتصادٌةداراإل

 .برامج الحاسوب
ة األمثلالتدرٌب على حل -

ام برامج إستخدب والتطبٌقات العملٌة
 .الحاسوب

 تقٌٌم المشاركة الصفٌة.  -

 ختبارات التحرٌرٌة.اال  -

تقٌٌم حل الواجبات  -
 ام برامج الحاسوب.إستخدب

-d2  ٌطور قدراته المهنٌة من خالل التطبٌقات المستخدمة
 ٌة واالقتصادٌة.دارفً حل المشاكل اإل

 

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

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة وحدات/ موضوعات المقرر الرقم
عدد 
 األسابٌع

الساعات 
 الفعلٌة

مخرجات 
 تعلم المقرر

ملٌات.مقدمة فً بحوث الع 1  

مراجعه عن ماهٌة بحوث العملٌات  -
 ي والصناعً.دارتها فً المجال اإلأهمٌو

 ة.دارعملٌة صنع القرار وعلم اإل -

 بحوث العملٌات.إلى اسالٌب الحاجة  -

 ام النماذج فً بحوث العملٌات.إستخد -

 خطوات التحلٌل الكمً. -

اسالٌب بحوث العملٌات ومجاالت  -
ٌة دارتطبٌقها فً حل المشاكل اإل

 صناعٌة.وال

 ام بحوث العملٌات.إستخددعم وتشجٌع  -

2 6 
a1,a2 
b1,c2 
,d2 

2 
 الحل الجبري

 لمشاكل بحوث العملٌات

 مراجعة مفهوم  السمبلكس. -

ة الحل الجبري فً مسائل بحوث أهمٌ -
 العملٌات ومجاالت تطبٌقها.

الحل الجبري )السمبلكس ( لمسائل  -

4 12 
a1,a2 
b1,,c2 

,d2 
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 الكبرى.  Mالبرمجة الخطٌة بطرٌقة 

)السمبلكس ( لمسائل الحل الجبري  -
 البرمجة الخطٌة بطرٌقة المرحلتٌن.

تعرٌف النموذج المقابل للنموذج  -
 الرٌاضً.

 طرٌقة السمبلكس المقابلة.  -

 حاالت خاصة فً الطرٌقة المبسطة.  -

مقدمة عامة عن برامج الحاسوب  -
المستخدمة لحل مشاكل البرمجة الخطٌة 

(Excel solver ،Tora) 

ام البرامج إستخدتطبٌقات  الحاسوب ب -
(Excel solver ،Tora) 

ام البرامج  إستخدتطبٌقات  الحاسوب ب -
Lindo) Lingo ،WINQSB)  

 تحلٌل الحساسٌة 3

 ما هو تحلٌل الحساسٌة.  -

تحلٌل الحساسٌة عن طرٌق التمثٌل  -
 البٌانً.

 اسعار الظل. -

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

وب ام الحاسإستخدتحلٌل الحساسٌة ب -
 المستخدمة .

3 9 

a1,a2 
b1,b2 

,c2 
d1,d2 

 تحلٌل القرار 4

 مشكلة اتخاذ القرار. -

 خطوات تحلٌل القرار. -

 حاالت تحلٌل القرار.  -

 سٌاسة اتخاذ القرار فً حالة المخاطرة. -

 سٌاسة اتخاذ القرار فً حالة عدم التأكد.  -

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

 WINQSBام برامج الحاسوب إستخد -
 ل اتخاذ القرارات. لحل مشاك

لحل  Lingoام برامج الحاسوب إستخد -
 مشاكل اتخاذ القرارات.

لحل  Lindoام برامج الحاسوب إستخد  -
 مشاكل اتخاذ القرارات.

3 9 

a1,a2 
b1,b2 

,c2 
d1,d2 

 المحاكاة 5

 تعرٌف المحاكاة  -

 تكوٌن نموذج المحاكاة. -

 المحاكاة.أسلوب ام إستخدأسباب  -

 عٌوب المحاكاة.    -

 ام الحاسوب.إستخدٌق المحاكاة بتطب  -

ام ستخدامثله وتطبٌقات عملٌة إل -
 المحاكاة.

2 6 
a1,a2 

b1,c1,c2 
,d2 
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  42 14 إجمالً األسابٌع والساعات

 
 

 

VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرة.  -

 المشاركة الصفٌة.  -

 حل امثلة وحاالت عملٌة. -

 .(Excel solver- Lindo) Lingo- WINQSB - Toraام الحاسوب بالبرامج إستخدبحل الواجبات  -

 .(Excel solver- Lindo) Lingo- WINQSB - Toraام الحاسوب بالبرامج إستخدبالتكالٌف الفردٌة والجماعٌة  -

 .(Excel solver- Lindo) Lingo- WINQSB - Toraام الحاسوب بالبرامج إستخدباالختبارات النظرٌة والعملٌة   -

 .بحاث التقارٌر واأل  -
 

VIII.  والتكلٌفات:األنشطة 

 الدرجة سبو األ مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

1 
ام إستخدبٌة واالقتصادٌة دارتكالٌف لحل المشاكل اإل

 -Excel solver- Lindo) Lingo الحاسوب بالبرامج
WINQSB - Tora). 

a1,b1,b2,c1,c2, d2 w3-w8 10 

2 
 Excelام الحاسوب بالبرامج إستخدامتحان فصلً عملً ب

solver- Lindo) Lingo- WINQSB - Tora). 
a1,a2,b1,b2,c1,c2,d1

,d2 
W10 10 

 20 اجمالً الدرجة

 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة  سبو األ أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

  التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 w3-w8 20 %20 a1,b1,b2,c1,c2, d2 الواجبات والتكالٌف 1

 w10 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

 م2009، األردنام الحاسوب، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، إستخدٌل حمدان، بحوث العملٌات مع تطبٌقات بفتحً خل .1

 المراجع المساعدة

 م. 2014أسماء محمد باهرمز، مقدمة فً بحوث العملٌات، خوارزم العلمٌة ، جدة ، السعودٌة،  .1
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.informs.org/
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 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.75ب بحضور ٌلتزم الطال -

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

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

 ضوابط االمتحان: 3
 المقرر السماح له بالدخول. ستاذاعة ٌحق ألفً حال تأخر الطالب عن االمتحان النصفً لنصف س 
 .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
  ٌحدد طرٌقة وموعد التسلٌم.فً المحاضرة الثانٌة وبحاث المقرر نو   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 
  لبناء مع اآلخرٌن.والحوار اٌجابً 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.ifors.org/
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 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 (2عملٌات )البحوث خطة مقرر 
 

I. متقدم تأمٌنخطر و ةإدار: معلومات عن مدرس المقرر 

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

 المكان ورقم الهاتف 771111146 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس

      Dr.malameri@gmail.com ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II. امة عن المقرر:معلومات ع 

 (2بحوث عملٌات ) اسم المقرر: 1

  رمز المقرر ورقمه: 2

 الساعات المعتمدة للمقرر: 3

 الساعات
 المجمو 

 تدرٌب عملً سمنار نظري

3    3 

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

 (1وث عملٌات )بح :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

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

 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 

كمً والقدرة على تخطٌط بأسلوب ٌة دارزوٌد الطالب بالمهارات والقدرات الالزمة لصٌاغة المشاكل اإلتإلى ٌهدف هذا المقرر 
ة إدارٌة، النمذجة، اتخاذ القرار، األمثلٌة ألي مشكلة )تحلٌل الحساسٌة، المحاكاة، المعادلة البنائٌة، داروصنع واتخاذ القرارات اإل

،  Lindoفً حل مشاكل بحوث العملٌات والبرمجة الخطٌة ) اآللً ام برنامج الحاسبإستخدالمشارٌع(  وذلك  ب
Lingo،WINQSB) . 

 

IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف ٌكون الطالب قادراً على أن:
a1 كمً.بأسلوب ٌة دارٌشرح صٌاغة المشاكل اإل 
a2- ام طرٌقة السمبلكس بالمرحلتٌن وطرٌقة إستخدٌة بدارفً صنع القرارات اإل ٌظهر المعرفة بالمفاهٌم واالتجاهات الحدٌثة
M .الكبٌرة 

b1  ٌة.دارات اإلقرارتخطٌط وصٌاغة واتخاذ اإلأسلوب ٌحدد 
b2-  إستخدٌمٌز بٌن( امات  برامج الحاسوبLindo  ،Lingo ،WINQSBفً حل  المشكالت اإل )ٌة واالقتصادٌة.دار 
c1  ة فً بحوث العملٌات واتخاذ القرارات.المحاكاأسلوب ٌستخدم 
c2 -  ًٌة واالقتصادٌة.دارام االسالٌب الكمٌة لحل المشكالت اإلإستخدٌوظف مهاراته ف 
d1- (  ٌستخدم برامج الحاسوبLindo  ،Lingo ،WINQSBفً حل  المشكالت اإل  )ٌة واالقتصادٌة التً ٌواجهها دار

 فً عمله. 
d2 ٌة واالقتصادٌة.دارل التطبٌقات المستخدمة فً حل المشاكل اإلٌطور قدراته المهنٌة من خال 

 
  

mailto:Dr.malameri@gmail.com
mailto:Dr.malameri@gmail.com
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V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلٌة سبو األ المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

1 
 مقدمة فً

 بحوث العملٌات.

تها فً المجال أهمٌمراجعه عن ماهٌة بحوث العملٌات و -
 ي والصناعً.داراإل

 ة.دارنع القرار وعلم اإلعملٌة ص -

 بحوث العملٌات.إلى اسالٌب الحاجة  -

 ام النماذج فً بحوث العملٌات.إستخد -

W1 
 

3 
 

 خطوات التحلٌل الكمً. -

اسالٌب بحوث العملٌات ومجاالت تطبٌقها فً حل  -
 ٌة والصناعٌة.دارالمشاكل اإل

 ام بحوث العملٌات.إستخددعم وتشجٌع  -

W2 3 

2 
 الحل الجبري
وث لمشاكل بح
 العملٌات

 مراجعة مفهوم  السمبلكس. -

ة الحل الجبري فً مسائل بحوث العملٌات أهمٌ -
 ومجاالت تطبٌقها.

الحل الجبري )السمبلكس ( لمسائل البرمجة الخطٌة  -
 الكبرى.  Mبطرٌقة 

W3 3 

الحل الجبري )السمبلكس ( لمسائل البرمجة الخطٌة  -
 بطرٌقة المرحلتٌن.

 وذج الرٌاضً.تعرٌف النموذج المقابل للنم -

 طرٌقة السمبلكس المقابلة.  -

 حاالت خاصة فً الطرٌقة المبسطة.  -

W4 3 

مقدمة عامة عن برامج الحاسوب المستخدمة لحل  -
 (Excel solver ،Toraمشاكل البرمجة الخطٌة )

W5 3 

 Excelام البرامج )إستخدتطبٌقات  الحاسوب ب -
solver ،Tora) 

 (Lindoامج  ام البرإستخدتطبٌقات  الحاسوب ب -
Lingo ،WINQSB) 

W6 
 

3 
 

 تحلٌل الحساسٌة  3

 ما هو تحلٌل الحساسٌة. -

 تحلٌل الحساسٌة عن طرٌق التمثٌل البٌانً. -

W7 3 

 اسعار الظل. -

 امثله وتطبٌقات عملٌة. -

W8 3 

 W9 3 ام الحاسوب المستخدمة.إستخدتحلٌل الحساسٌة ب -

ام إستخدب االمتحان النصفً وتصحٌح التكالٌف المنجزة -  4
 (Lindo) Lingo ،WINQSBالبرامج  

W10 3 

 تحلٌل القرار 5

 مشكلة اتخاذ القرار. -

 خطوات تحلٌل القرار. -

 حاالت تحلٌل القرار.  -

W11 3 
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 سٌاسة اتخاذ القرار فً حالة عدم التأكد.  -

 امثله وتطبٌقات عملٌة.   -

W12 3 

لحل مشاكل  WINQSBام برامج الحاسوب إستخد -
 رات. اتخاذ القرا

لحل مشاكل اتخاذ  Lingoام برامج الحاسوب إستخد -
 القرارات.

لحل مشاكل اتخاذ  Lindoام برامج الحاسوب إستخد  -
 القرارات.

W13 3 

 المحاكاة 6

 تعرٌف المحاكاة -

 تكوٌن نموذج المحاكاة. -

 المحاكاة.أسلوب ام إستخدأسباب  -

 عٌوب المحاكاة.   -

W14 3 

 ب.ام الحاسوإستخدتطبٌق المحاكاة ب -

 ام المحاكاة.ستخدامثله وتطبٌقات عملٌة إل -

W15 3 

 W16 3  اختبار نهاٌة الفصل نظري وعملً  7

 48 16 عدد األسابٌع والساعات

 

VI. استراتٌجٌات التدرٌس 

 .المشاركة الصفٌة 
 .حل امثلة وحاالت عملٌة 
  ام الحاسوب بالبرامج إستخدبحل الواجباتExcel solver- Lindo) Lingo- WINQSB - Tora). 
  ام الحاسوب بالبرامج إستخدبالتكالٌف الفردٌة والجماعٌةExcel solver- Lindo) Lingo- WINQSB - Tora). 
   ام الحاسوب بالبرامج إستخدباالختبارات النظرٌة والعملٌةExcel solver- Lindo) Lingo- WINQSB - Tora). 
  بحاثالتقارٌر واأل . 

 

VII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة  سبو األ نشاط/ التكلٌفال الرقم

 Excel ام الحاسوب بالبرامجإستخدبٌة واالقتصادٌة دارتكالٌف لحل المشاكل اإل 1
solver- Lindo) Lingo- WINQSB - Tora). 

w3-w8 11 

 (Excel solver- Lindoام الحاسوب بالبرامج إستخدامتحان فصلً عملً ب 2
Lingo- WINQSB - Tora).   

W10 11 

 درجة 21  لً الدرجةاجما
 

I. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة موعد التقوٌم/ الٌوم والتارٌخ موضوعات التقوٌم
 الوزن النسبً 

 درجة  التقوٌم النهائً(إلى )نسبة الدرجة 

 w3-w8 21 21% تكالٌف وواجبات

 w10 21 21% اختبار نصفً
 w16 61 61% امتحان نهائً

 %111 111 المجمو 
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VIII. مصادر التعلٌم 

 لمراجع الرئٌسة:ا .1
   األردنام الحاسوب، دار وائل للنشر والتوزٌع، عمان، إستخدفتحً خلٌل حمدان، بحوث العملٌات مع تطبٌقات ب ،

 م2009

 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.. 

  إنترنتٌة وإلكترونمواد   : 

 http://www.informs.org. 

 http://www.ifors.org. 

 http://www.theososity.com. 

 http://www.sceinceofbeter.org. 

 

IX. :الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1

 % من المحاضرات.75ٌلتزم الطالب بحضور  -

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

 :  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 
 لب عن االمتحان الفصلً ٌمنح فرصة اخرى لالمتحان.فً حال تغٌب الطا 
 .ال ٌسمح للطالب بدخول االمتحان النهائً اذا تأخر اكثر من نصف ساعة  

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

 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.ئوان نٌابة عنه تطبق علٌة الئحة شفً حالة وجود شخص ٌنتحل شخصٌة طالب ألداء االمتح 

 سٌاسات أخرى:  7
 من مهام الطلبة وواجباتهم وحقوقهم اآلتً: 

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءاعة المحاضرة، ام الهواتف المحمولة داخل قإستخدال ٌ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/

