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   عضو هيئة التدريس   

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية رقم المكتب وموقعه الرتبة األكاديمية االسم

 

 
    

 

 :وصف المادة

 لمؤسسات هي عبارة عن أساليب كمية إحتمالية متنوعة يمكن إستخدامها في معالجة الكثير من الظواهر اإلدارية واإلجتماعية داخل ا

 :أهداف المادة

 1وث العمليات تهدف الى تزويد الطالببالمعارف والمهارات األساسية في بحوث العمليات مع التركيز على النماذج اإلحتمالية التي تعتبر متممة لمادة بح

 من معرفة كيفية استخدام بحوث العمليات كأداة في دعم القرارات  اإلدارية وترشيدها .  وتمكين الطالب

 مكونات المادة: 

الرسول الموسوي  / ، د . عبد   التحليل الكمى للعلوم االداريه والتطبيقيه -: .  الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر1

 2008دار  الوراق للنشر عمان  

 محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

 

  Learning outcomesج التعلم نتائ

 ، التسويق والمالية وتكنولوجيا المعلومات وكيفية ارتباطها والتواصل بها .  اإلنتاج: الموارد البشرية، وعمليات  لإلعمال األساسيةفهم الوظائف 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم   .1

  األسس النظرية لبحوث العمليات 

 ن خارج بحوث العمليات مكونات كل نموذج م 

  األسس النظرية في تفسير نتائج كل نموذج وكيفية ربط النتائج 

 

   Cognitive skills. مهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار  2

  تحويل المشكلة اإلدارية من اإلطار الوصفي الى نموذج كمي 

  دعم القرارات اإلدارية دراسة تحليل البحوث اإلدارية التي توضح مدى مساهمة بحوث العمليات في 

 

 ( Communication skills. مهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص 3

  تحليل المشاكل في الحاالت النظرية والتطبيقية 

  اإلتصال بكفاءة وفاعلية مع اآلخرين 

 



 مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 إستخدام تكنولوجيا المعلومات في تطبيق بحوث العمليات

 ااإلتصال بكفاءة وفاعلية مع اآخرين 
 

 

 

 

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع    

 امتحانات قصيرة      

 واجبات       

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير     

 امتحانات فصلية ونهائية     

 

 

 توزيع العالمات على أدوات التقييم

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 عالمة 40االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحااااااااث / الواجباااااااات / المشااااااااريع / 

 االمتحانات القصيرة  

20 

 100 المجموع

 

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي
 

 

 الوظائف والتقارير ومواعيد تقديمها المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع

 سحب واضافه اسبوع السحب واالضافه 

 
 المقدمات التأريخيه وأهمية بحوث العمليات  

   
  

 
 السامبلكس  الرسم البيانى و طريقة

  دالة الهدف التعظيم
 السامبلكس تطبيق واستخالص النتاج من النماذج على طريقة 

 كذلك على دالة التخفيض  طريقة التخفيض  

 

 تحليل الحساسية -

 التخزين نماذج 

 

 تحليل ما ورد من النتاج على تحليل

  الحساسية 



 مراجعه  العناصر االخرى في نماذج التخزين  

 

 صفوف االنتظار 

 القنات الواحدة 

 

 تكليف الطلبة على تطبيق نظام صندوق االنتظار

 
  والتكاليف  تعدد القنوات 

 
 في صفوف االنتظار التكاليف اعداد وتقارير عن اهمية 

 
 نظرية األلعاب-

 اإلستراتيجية الصرفة-
 تنفيذ برامج خاصة مشتقاه من المصادر والحياة العامة 

 
 استراتيجية المختلطة-

 تطبيقات-

 الحلول تكليف الطالب بايجاد 

 االستراتيجية  المختلطة  

 مراجعه تحليل ماركوف- 

  فماركوتقديم تقارير عن اهمية استخدم  مصفوفة احتماالت اإلنتقال- 

 
 التنبؤ-

 اإلتزان-
 اعداد ابحاث عن اهمية التنبؤ واسلوبة

 عرض النتائج ومناقشتها  تطبيقات حول اإلتزان- 

 مراجعة عامة  تطبيقات عملية - 

  هاالمتحان النهائيفترة  مراجعة شاملة للمادة  

  االمتحان النهائي 

  

 

 تين مقابل كل ساعة تدريسحجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساع

 

 سياسة الحضور والغياب:
 

% من الساعات المقرررة للمرادة بردون عررر مرضري أو قهرري يقبلره عميرد الكليرة إذ يترترب اعتبرار الطالرب 15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

تكون عالمته فري المرادة صرفراً فري حالرة عردم قبرول العميرد منسحباً من المادة في حالة قبول العميد للعرر، بينما يمنع من التقدم لالمتحان النهائي و

 للعرر المرضي أو القهري.

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

Barry  Render ; Quantitative Analysis for management , newgersey, 2003 

Wisniewski. M . Quantitative method for decision makers, Madrid, 2006  

 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

 

www.swcollege.com 
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