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 مخشخبد انتعهم وطشائك انتعهيم وانتعهم وانتمييم .11

 طشائك انتعهيم وانتعهم أ. 

 

فشصخ عه طشيك انمحبضشاد وششذ انطشق انشيبضيخ ثشكم مفصم عهً انسجىسح .واعطبء  -
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 بنيت المقرر .11
 

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

1 3 
   انمذسح عهً اكتسبة 

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد 

مراجعة في البرمجة 
 الخطية 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي 

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

2 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

طريقة السمبلكس 
 الثنائية 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

3 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

تطبيقات السمبلكس 
 الثنائية 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

4 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 وانخجشادانمعهىمبد 

الحل ما بعد الحل 
االمثل )تحليل 

 الحساسية (

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

5 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

اهمية تحليل الحساسية 
 واسعار الظل 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

6 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

التغير في الجانب 
 االيمن للقيود 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

7 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 وانخجشادانمعهىمبد 

التغير في معامالت 
المتغيرات في دالة 

 الهدف 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 



 

8 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

التغير في معامالت 
 االساس 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

9 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

التغير في معامالت 
 غير االساس 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

11 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

التغير في معامالت 
 وغير االساس االساس

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

11 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

تطبيقات عامة حول 
 الفصل 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

12 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد
 اضافة قيد جديد

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

13 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

تطبيقات عامة حول 
 الفصل 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

14 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد
 اضافة متغير جديد 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

15 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

شبكات االعمال 
 ,تعريفها 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

16 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

مكونات شبكات 
 االعمال

محبضشاد 

,انعصف 

  انزهىي 

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

17 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

خطوات رسم المخطط 
 الشبكي 

محبضشاد 

,انعصف 

  انزهىي 

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

18 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

 تحليل شبكات االعمال
محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

19 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

استخدام اسلوب 
CMP 

محبضشاد 

,انعصف 

  انزهىي 

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

21 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

استخدام اسلوب بيرت 
PERT 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

21 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

تطبيقات عامة حول 
 الفصل 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 
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22 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد
 تعجيل المشروع 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

23 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد
 تطبيقات 

محبضشاد 

,انعصف 

  انزهىي 

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

24 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

مه وثىبء انمعشفخ 

 انمعهىمبد وانخجشاد

نظرية المباراة 
 ,تعريفها ,تاريخها 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

25 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

تكوين مصفوفة 
 المباراة 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

26 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

ايجاد الخل االمثل 
 للسياسات الخالصة 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

27 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

 السياسات المختلطة
 /طريقة االحتماالت

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

28 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد

 الطريقة البيانية 
محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

29 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد
 طريقة السمبلكس 

محبضشاد 

,انعصف 

  انزهىي 

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 

31 3 
انمذسح عهً اكتسبة    

وثىبء انمعشفخ مه 

 انمعهىمبد وانخجشاد
 تطبيقات 

محبضشاد 

,انعصف 

 انزهىي

امتحبن يىمي 

 مىبلشخ انطهجخ 

 واخجبد يىميخ 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 انجىيخ انتحتيخ  .12

 انمشاءاد انمطهىثخ:
 كتت انممشس 
 اخشي  

,د. دالل صادق جواد ,حميد ناصر بحوث العمليات  -1

  0212الفتال 

الرياضيات والبرمجة الخطية وتطبيقاتها  -0

االقتصادية ,عربية عبدالرحمن ,د. انمار 

 0211امين,

   خمتطهجبد خبص

وتشمم عهً سجيم انخذمبد االختمبعيخ )

انمثبل محبضشاد انضيىف وانتذسيت 

 انمهىي وانذساسبد انميذاويخ( 

 
 
 
 
 

 انمجىل  .13

  انمتطهجبد انسبثمخ

  ألم عذد مه انطهجخ 

  أكجش عذد مه انطهجخ 


