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 وصف المقرر

 

 

 االعمال  الكلية

 NQF level 6 نظم المعلومات االدارية  القسم

 اسم المقرر
بحوث العمليات لطلبة 

 نظم المعلومات
  متطلب سابق 306331 الرمز

  عملي √ نظري  3 الساعات المعتمدة

 hassan_raw@jadara.edu.jo االيميل  حسن الرواشالدكتور  منسق المقرر

  االيميالت  المدرسون

 وقت المحاضرة
 حد  13:30-14:450

 ربع ثل ثن
 تعليم عن بعد  المكان

 يالصيفي الفصل الدراسي
تاريخ 

 االعداد
 2021 تاريخ التعديل 

 تعليم عن بعد شكل الحضور  الشهادة

 

 وصف المقرر المختصر

يهدف هذا المساق إلى تعريف الطالب بمفهوم وأهمية األساليب الكمية كأداة في دعم اتخاذ القرارات اإلدارية وسيطرح 

على الطالب مفاهيم النماذج الرياضييييية وكيفية تييييياتعها والععريف بالنماذج المسييييعخدمة مرم ةموذج ال رم ة الخطية 

 ( بهدف توظيف هذه النماذج في ترشيد القرارات اإلدارية في الواقع العملي لمنظمات األعمال.Dualالمقابم)وةموذج 

 اهداف المقرر
 

 . الفهم الكامم لمفهوم بحوث العمليات واألساليب الكمية المسعخدمة في اإلدارة.1

 .القدرة على اسعخدام النماذج الرياضية في اتخاذ القرار اإلداري.2

 .القدرة على حم المشاكم اإلدارية بطرق رياضية منطقية كال رم ة الخطية والنماذج األخرى.3

 مخرجات التعلم

A .النظري الفهم- المعرفة 

 :من الخريج سيعمكن ،المقرر معطل ات اكمال عند

a1. .معرفة م االت بحوث العمليات واألساليب الكمية وتط يقاتها 

a2.  الطرق الرياضية.لمشاكم اإلدارية باسعخدام احم 

a3. .اتخاذ القرار اإلداري باسعخدام األساليب الكمية 

B -العملي التطبيق- المعرفة 

 :من الخريج سيعمكن ال رةامج، معطل ات اكمال عند

  b 1 التفكير في معالجة القضايا المتعلقة باألساليب الكمية وبحوث العمليات. 

   b 2الصائب المعتمد على الطرق الرياضية في مجاالت العمل  وضع الخطط الناجحة من خالل اتخاذ القرار

   التي سوف يعمل بها مستقبال.

C .التحليلية والمهارات للمشكالت العام الحل- مهارات 
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 :من الخريج سيعمكن ال رةامج، معطل ات اكمال عند

     

D .والحسابات واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت- مهارات 

 :من الخريج سيعمكن ال رةامج، معطل ات اكمال عند
 

 

Eوالسياق والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات. ـ 

 :من الخريج سيعمكن  رةامج،كمال معطل ات الا عند
   

 

 والتعليم التعلم طرق

 جماعية  وتعليم عن بعد ومناقشات

 التقييم طرق

 امتحان نهائي، واجات  ،امتحان نصفي 

 

 المقررمحتوى 

 طرق التقييم طرق التعلم والتعليم المواضيع مخرجات ساعات أسبوع

1.  
3 a1 

مفهوم بحوث العمليات)األساليب الكمية( التطور 

 .التاريخي ،مجاالت التطبيق، خطوات التطبيق

 محاضره تفية , 

 مناقشات جماعيه

 واج ات  

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي 

2.  
 a1 

العمليات)األساليب الكمية( التطور مفهوم بحوث 

 .التاريخي ،مجاالت التطبيق، خطوات التطبيق

 محاضره تفية , 

مناقشات جماعيه  

 امعحان ةصفي 

 امعحان ةهائي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

3.  
 a1, a2 

نموذج البرمجة الخطية: االقتراحات ،صياغة 

لنموذج النموذج للبرمجة الخطية، الصيغة العامة 

البرمجة الخطية، الصيغة القانونية، الصيغة 

 .القياسية

 محاضره تفية , 

 واج ات

مناقشات جماعيه  

 امعحان ةصفي

 

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي 

4.  
 

a1, 

a2,a3,b

1 

نموذج البرمجة الخطية: االقتراحات ،صياغة 

النموذج للبرمجة الخطية، الصيغة العامة لنموذج 

الخطية، الصيغة القانونية، الصيغة البرمجة 

 القياسية.

 محاضره تفية , 

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

5.  
 

a1, 

a2,a3,b

1 

نموذج البرمجة الخطية: االقتراحات ،صياغة 

النموذج للبرمجة الخطية، الصيغة العامة لنموذج 

الصيغة القانونية، الصيغة البرمجة الخطية، 

 القياسية.

 محاضره تفية , 

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي



6.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

B.1 

نموذج البرمجة الخطية: االقتراحات ،صياغة 

النموذج للبرمجة الخطية، الصيغة العامة لنموذج 

الصيغة القانونية، الصيغة البرمجة الخطية، 

 القياسية.

 محاضره تفية , 

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

7.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

B.1 

طرق حل مشكالت البرمجة الخطية:الرسم 

 البياني، الحاالت الخاصة بالرسم البياني.
  

8.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

B.1 

مشكالت البرمجة الخطية:الرسم طرق حل 

 البياني، الحاالت الخاصة بالرسم البياني.

 محاضره تفية , 

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

 واج ات 

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

9.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

B.1 

 محاضره تفية ,  الطريقة الجبرية

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

10.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

B.1, 

B.2 

 محاضره تفية ,  الطريقة الجبرية

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

11.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

B.1, 

B.2 

 محاضره تفية ,    البرمجة الخطية: الطريقة المبسطة

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

 واج ات 

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

12.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

B.1, 

B.2 

 محاضره تفية ,    MAX الحل في حالة التعظيم

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

13.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

 محاضره تفية ,  MIN الحل في حالة التقليل

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي



B.1, 

B.2 

 امعحان ةهائي

14.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

B.2 

خطوات تحويل : (Dual) النموذج المقابل

 النموذج األولي الى نموذج المقابل

 محاضره تفية , 

مناقشات جماعيه  

  امعحان ةصفي

 امعحان ةهائي

امعحان ةصفي ، 

واج ات ، امعحان 

 ةهائي

 

 المكونات

  تطبيقات بحوث العمليات د جهاد بني هاني نازم ملكاوي الكتاب

 2006-عمان-. عبد الرسول المسوي، المدخل لبحوث العمليات، دار وائل المراجع

  موصى به للقراءة

 Microsoft teams Ealearning@jadara.edu.jo, مادة الكترونية

  مواقع اخرى

 

 خطة تقييم المقرر

 الدرجة طرق التقييم
 المخرجات

a1 a2 B1 e1 

 5 5 5 15 30  االمتحان األول )المنتصف(

      االمتحان الثاني )اذا توفر(

 5 10 20 15 50 االمتحان النهائي

  20 اعمال الفصل

ية
صل

لف
 ا
ال

عم
ال
 ا
ت

ما
يي

تق
 

     5 الوظائف

      حاالت للدراسة

     10 المناقشة والعفاعم

      أةشطة جماعية

      امعحاةات مخع رات ووظائف

      عروض تقديمية

     5 امعحاةات قصيرة

     100 المجموع

 

 االنتحال

 بشأن تارمة سياسةيوجد في ال امعة . ما عمال لشخص اخر ويدعي اةه عمله شخصيأخذ هو ان  األدبية السرقةاو االةعحال 

 آخر اً شخص يساعد شخص أي على أيًضا تنط ق العقوبات. السياسة هذه تط يق سيعم بالفعم، االةعحال اكعشاف تم وإذا االةعحال،

 .(علم عن بك الخاتة ال رم ية الععليمات بنسخ ما لشخص السماح طريق عن المرال س يم على) االةعحال ارتكاب على

 على بشدة ةش عك. الدراسية لمقرراتا تنفيذ كيفية حول األفكار األفراد من عدد يشارك حيث ال ماعي العمم عن االةعحال يخعلف

ً  العمم يمكنك أةه يعني هذا. ذلك على معاق عك تعم لن وبالعأكيد م موعات، في العمم  المهم. عمم مشروع او اة از وظيفة في معا

 بمعطل ات بدقة االلعزام عليك ي ب الصحيح بالعقييم السماح أجم من. المكمم ال رةامج جواةب ل ميع كامم فهم لديك يكون أن هو

 وتسهيم الفردي،الفهم العمم ال ماعي، و لعش يع موجودة المعطل ات هذه. ومفصم أعاله موضح هو كما المشروع او الوظيفة عمم

 .االةعحال منعو الفردي، العقييم
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