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 ًَىرد وطف انثشَايذ األكادًٍَ

 انثشَايذ األكادًٍَ((يشارؼح أداء يؤعغاخ انتؼهُى انؼانٍ ))يشارؼح 

 

َىفش وطف انثشَايذ األكادًٍَ هزا  اَزاصاً يمتضُاً ألهى خظائض انثشَايذ ويخشراخ انتؼهى 

انًتىلؼح يٍ انطانة تضمُمها يثشهُاً ػًا إرا كاٌ لذ صمك االعتفادج انمظىي يٍ انفشص انًتاصح . 

 وَظاصثه وطف نكم يمشس ضًٍ انثشَايذ

 

 االداسج وااللتظادكهُح  انًؤعغح انتؼهًُُح .0

 االلتظادلغى  انمغى انزايؼٍ / انًشكض  .9

 االلتظاد اعى انثشَايذ األكادًٍَ  .3

 تكانىسَىط فٍ انؼهىو انًضاعثُح اعى انشهادج انُهائُح  .4

 فظهٍ انُظاو انذساعٍ   .5

 تكانىسَىط تشَايذ االػتًاد انًؼتًذ   .6

ن واالرشادات ذات العالقة األخشي انًؤحشاخ انخاسرُح  .7  القواني 

 2020-2019 تاسَخ إػذاد انىطف  .8

 أهذاف انثشَايذ األكادًٍَ .9
 أ.يؼشفح انطانة اعاعُاخ ػهى تضىث انؼًهُاخ كىَه يٍ انؼهىو انتطثُمُح انضذَخح فٍ يزال انتخطُظ واتخار انمشاس.

 طُاغتها واَزاد انضهىل نها.ب. تذسَظ انطانة االعظ انًتثؼح نذساعح انًؼضالخ واعانُة 

 د.تذسَظ انطانة انًىاضُغ انًهًح فٍ تخطُظ االَتاد وانتخظُض االيخم نهًىاسد انُادسج. 

 . تذسَظ انطانة اهى انًىاضُغ راخ انتطثُك انىاعغ وانُارش فٍ اداسج انًشاسَغ.د

 
 

 يخشراخ انتؼهى انًطهىتح وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى  .01

 انًؼشفح وانفهى:. ا. 0

القدرة على استيعاب المفاهيم والتطبيقات الرياضية وإمكانية استخدامها في حل المشاكل  .1
 المالية التي تواجه دوائر الدولة والقطاعات األخرى.

 االحاطة باهم نماذج بحوث العمليات  واستخدامها في المجال العملي .2

 .                                                القدرة على تحليل النتائج -3أ



 

 

 ب. انًهاساخ  انخاطح تانًىضىع

 

 فهى واعتُؼاب ًَارد تضىث انؼًهُاخ فٍ انًزال انًانٍ وانًضاعثٍ. – 1ب
 .طُاغح انًُارد انشَاضُح انخاطح تانًشاكم انؼًهُح – 2ب
 صَادج يؼشفح انطانة تانًهاساخ انشَاضُح.  - 3ب
 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 اػتًاد اعهىب انماء انًضاضشاخ وستظ كم يىضىع تأيخهح نًختهف انظىاهش انًانُح وااللتظادَح- -0

أػطائهى تؼض انتًاسٍَ انؼًهُح انثغُطح وانتٍ َزشٌ يُالشتها يٍ لثم انطهثح وصهها احُاء انًضاضشج    -9

 ء انًادج َىع يٍ انتفاػم.وتًشاسكح كافح انطهثح فٍ انشؼثح يغ االعتار إلػطا
 

 طشائك انتمُُى      

 يٍ خالل يشاسكح انطهثح تانًضاضشج تاالػتًاد ػهً تضضُشهى انًغثك نهًادج .

 إػطائهى)تًشٍَ( كىارة تُتٍ وطهة صهه تأوساق يغتمهح َزًغ يُهى تانًضاضشج انتانُح.

 انتمُُى يٍ خالل االيتضاَاخ انشهشَح -3

 وانمًُُح .األهذاف انىرذاَُح  -ج

 صسع انمُى وانًثادئ نذي انطانة يٍ خالل انتأكُذ ػهً اعتمالنُح تضىث انؼًهُاخ .-0د     

 انتأكُذ ػهً انغًاخ انشخظُح كانُضاهح واالياَح وانغشَح واالخالق.-9د

 تُاٌ اهًُح لىاػذ انغهىن انًهٍُ نثاصج انؼًهُاخ وتؼشضه نهؼمىتاخ انماَىَُح فٍ صانح يخانفته-3د

 انتأكُذ ػهً اهًُح يضاستح انفغاد انًانٍ واالداسٌ يٍ لثم االرهضج انًضاعثُح.-4د         

 

 انًهاساخ انؼايح وانتأهُهُح انًُمىنح )انًهاساخ األخشي انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف وانتطىس انشخظٍ(.-د 

انتشزُغ انًغتًش ػهً      تشزُغ انطهثح ػهً االتذاع وخهك سوس انًخاتشج وَكش انزاخ نذَهى يٍ خالل-0د

 ضشوسج انتؼاوٌ انًشتشن وانفاػم فًُا تُُهى ألَزاص يتطهثاتهى انذساعُح

 تى تضوَذهى تانًىلغ االنكتشوٍَ انخاص تانزايؼح انًتؼهك تتىافش فشص يغتمثهُح نهتؼٍُُ وانتىظُف-9د

 ً يختهف انًؼاسفأكغاتهى يؼشفح تأهًُح تطىَش لاتهُاتهى يٍ خالل تخمُف انزاخ تاالطالع ػه-3د

 .انتأكُذ ػهً تطىَش انًىاهة انزاتُح نذي انطهثح كانشَاضح وانفُىٌ تكافح اَىاػه فٍ اولاخ انفشاؽ-4د   
 
 
 

 انغاػاخ انًؼتًذج تُُح انثشَايذ  .00

 انًغتىي / انغُح
سيض انًمشس أو 

 انًغاق
 انىصذاخ انًؼتًذج اعى انًمشس أو انًغاق

 ػًهٍ َظشٌ

  3 3 تضىث ػًهُاخ  0فظم

 

 

 

 



 

 

 
 3انظفضح 

 
  

 

 انتخطُظ نهتطىس انشخظٍ .09

ي الكلية كي يكونوا االوائل بغية 
ن
ي المراحل النهائية من الدراسة ف

ن
تشجيع الطلبة عىل تحقيق اعىل العالمات ف

ي الدراسات العليا وتشجيعهم عىل االلتحاق بالمعاهد المهنية 
ن
تحقيق احالمهم المستقبلية من اكمال دراستهم ف

 انشَاضُح واالصظائُح.تانؼهىو المتخصصة 
 

 يؼُاس انمثىل )يؼذل تخشد انطانة يٍ انذساعح االػذادَح( .03

ي اختيار الكلية لكن عىل 
ن
ي االختيار  وإن أستحال ذلك ف

ن
لكن يفضل ان يؤخذ بنظر االعتبار ) رغبة الطالب ( ف

ن األقسام ألنه أمر مهم جدا يعتمد عليه مستقبل   الطالب بأكمله. االقل يؤخذ ذلك عند االختيار بي 
 

 أهى يظادس انًؼهىياخ ػٍ انثشَايذ .04

ن والتعليمات ذات العالقة.   الكتب المنهجية والمساعدة  فضال عن القواني 
 .0986د. ياصٌ تكش، تضىث انؼًهُاخ نالداسج انهُذعُح، انزايؼح انتكُىنىرُا، -0

 Hamdy A. Taha Operations Research An Introduction, Tenth Edition, 2017 



 

 

 يخطظ يهاساخ انًُهذ

 َشرً وضغ اشاسج فٍ انًشتؼاخ انًماتهح نًخشراخ انتؼهى انفشدَح يٍ انثشَايذ انخاضؼح نهتمُُى

 يخشراخ انتؼهى انًطهىتح يٍ انثشَايذ 

/ انغُح 
 انًغتىي

 انًمشساعى  سيض انًمشس
 أعاعٍ

 أو اختُاسٌ

 انًؼشفح وانفهى
انًهاساخ انخاطح 

 تانًىضىع
 يهاساخ انتفكُش

 انًهاساخ انؼايح وانًُمىنح
انًهاساخ األخشي ( أو) 

انًتؼهمح تماتهُح انتىظُف 

 وانتطىس انشخظٍ

 4د 3د 2د 1د 4د 3د 2د 1د 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ

2016-
2017 

االلتظاد  

 انمُاعٍ
    /   / /   / /  / / / اعاعٍ

                   
                    

                   

                    

                   

                    

                   



 

 

 
 5انظفضح 

 
  

 

 

 تُُح انًمشس تضىث ػًهُاخ  .0

 انغاػاخ األعثىع
يخشراخ انتؼهى 

 انًطهىتح
انًغاق / انىصذج اعى 

 أو انًىضىع
طشَمح 

 انتؼهُى
 طشَمح انتمُُى

1 3 
 

/ انثشيزح 0انفظم 

انخطُح/ طُاغح يشاكم 

 انثشيزح انخطُح

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ

2 3  
 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ ايخهح

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ انًُىرد انخُائٍ  3 3

/ ًَىرد 9انفظم   3 4

 انتخظُض 

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ طشَمح انؼذ  3 5

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ انطشَمح انهُكاسَح  3 6

7 3  
 ايتضاٌ+ َشاط يضاضشاخ / يشاكم انُمم3انفظم 

طشَمح انشكٍ انشًانٍ   3 8

 طشَمح الم كهفح -انغشتٍ

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ

 طشَمح فىرم انتمشَثُح  3 9

 ايخهح يتُىػح

 َشاطايتضاٌ+ يضاضشاخ

 / شثكح االػًال4انفظم   3 10

 طشَمح انًغاس انضشد

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ طشَمح تُشخ  3 11

/ َظشَح 5انفظم   3 12

 انًثاسَاخ

 انطشَمح انتضهُهُح

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ طشَمح انشعى  3 13

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ طشَمح انثشيزح انخطُح  3 14

 ايتضاٌ+َشاط يضاضشاخ ايخهح  3 15
 

 

 

 

 


