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اوًال : البيانات العامة  

  قسم اقتصاديات ادارة االستثمار والمواردالمقررالبرنامج او البرامج التي يقدم من خاللها  -1

               ثانوي/رئيسيعناصر المقرر                رئيسي         -2

  قسم اقتصاديات ادارة االستثمار والمواردالقسم المسؤول عن المقرر : -3

 قسم اقتصاديات ادارة القسم او األقسام التي تعطي المقرر في الفصل الدراسي: -4

  االستثمار والموارد
                       :الرابعة  المرحلة:األول   الفصل الدراسي2016/2017:السنة الدراسية -5

 2016تاريخ أعتماد توصيف المقرر : -6

 :امتياز-جيد جدا-جيد-متوسط-مقبول-ضعيفمستويات التقييم -7
       

 ثانيًا : البيانات األساسية
 CR402:  كود المقرر الدراسيبحوث العمليات    :عنوان المقرر الدراسي -1

 الساعات المعتمدة             -2

عدد المجموع عملي تطبيقي نظري عدد الساعات 

الوحدات 
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 الكادر التدريسي : -3

 د.أحمد شاكرمحمود

 نموذج مواصفات المقرر



ثالثًا : البيانات المهنية 
 

يتوقع مع نهاية المقرر أن يكون الطالب قادرا على األهداف العامة للمقرر: -1

اكتساب المهارات الالزمة الستخدام أساليب بحوث العمليات لبناء بعض 

النماذج االقتصادية التي يمكن تطبيقها في قطاعات األعمال الخاصة والعامة 

لترشيد عمليات اتخاذ القرارات االقتصادية وتحسين أدائها االقتصادي وقدراتها 

 التنافسية.

 النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر:   -2

 أ. المعرفة والفهم 
التعرف على المشاكل التي يمكن أن يواجهها متخذ القرار االقتصادي والتي     1       أ- 

 .يمكن معالجتها باستخدام أساليب بحوث العمليات
فهم التكنيك الرياضي لنماذج بحوث العمليات والمشاكل التي يمكن مواجهتها     2       أ- 

  وطرق معالجتها.
التعرف على طرق جمع المعلومات لغرض بناء النماذج المالئمة لترشيد      3       أ-

 .QSBعمليات اتخاذ القرارات االقتصادية باستخدام برنامج 
  ب- المهارات الذهنية

 .تشخيص المشاكل التي يواجهها متخذ القرار االقتصادي    1-               ب
 .تحديد النماذج الكمية المناسبة لتوصيف المشكلة    2- ب               

 استخدام النماذج الكمية التخاذ القرار االقتصادي.     3               ب-
  ج- المهارات المهنية والعلمية

 مناقشة الطرق المعتمدة لكوادر ادارة القطاعين الخاص والعام في اتخاذ القرار االقتصادي. 1جـ-         
تقديم حلول مالئمة باستخدام أساليب بحوث العمليات لكوادر ادارة القطاعين الخاص والعام  2جـ-         

             .االقتصادي لترشيد عملية اتخاذ القرار
            د- المهارات العامة والمنقولة  



  استخدام شبكة االنترنت للتعرف على مهام المؤسسات والمنظمات االقتصادية وسياقات العمل فيها. 1          د- 
قيام الكلية باجراء زيارات ميدانية للطلبة للمؤسسات والشركات و/أو استضافة ممثلين عن الشركات لمناقشة  2          د- 

   مهامهم وأدائهم االقتصادي وطرق اتخاذهم للقرار وامكانيات تطويرها باستخدام أساليب بحوث العمليات.
المحتوى  -3     

 1 2 4 البرمجة الخطية: مفهومها وصياغة نماذجها
 1 2 4 البرمجة الخطية:حل نماذج البرمجة الخطية

 1 2 4 البرمجة الخطية: النموذج الثنائي
البرمجة الخطية: تحليل الحساسية أو تحليل ما بعد 

 األمثلية
4 2 1 

 1 2 4 االختبار األول
 1 2 4 نماذج النقل

 1 2 4 مشاكل التخصيص
 1 2 4 تحليل شبكات األعمال

 1 2 4 نظرية المباراة
 1 2 4 نماذج الخزين

 1 2 4 نماذج المحاكاة
 1 2 4 شجرة القرارات

 1 2 4 االختبار الثاني
 1 2 4 البرمجة الخطية: مفهومها وصياغة نماذجها
 1 2 4 البرمجة الخطية:حل نماذج البرمجة الخطية

 

 

 

 

 



  - أساليب التعليم والتعلم4  
. المحاضرات 4-1
. جمع معلومات لمناقشة ودراسة حالة  4-2
  فروض بحثية وحلول تمارين.4-3

- أساليب تقييم الطلبة  5  
% 15       األختبار األول                                        

% 15       األختبار الثاني                                        

 %10       المشاركات                                            

% 40                          السعي                             
% 60                                 نهاية الكورس       امتحان 

% 100                                      المجموع                       

- قائمة المراجع  6  

 أوراق لعدد من المواضيع المترجمة من مصادر أجنبية.. 6-1

 ،مكتبة الذاكرة.2010بحوث العملياتمفهوما وتطبيقا، حامد سعد نور الشمرتي، :الكتب الدراسية6-2

 :كتب مقترحة. 6-3

بحوث العمليات في تخطيط ومراقبة االنتاج، محمد صالح الحناوي ومحمد توفيق ماضي،  -

 ، الدار الجامعية.2001

،المكتب العربي 1986البرمجة الخطية التوزيع األمثل للموارد المحدودة، محمد توفيق ماضي،  -

  الحديث.

-OPERATIONS RESEARCH AN INTRODUCTION,HAMDY A. TAHA, 

2007,Prentice-Hall of India Private Limited. 
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