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والتي تدخل في جمیع حقول الریاضیات وتطبیقاتھا بحوث العملیات تعریف الطالب بالمبادئ األساسیة لمادة -أ
 تدخل في تطبیقات الھندسة وجمیع أقسام العلوم  

 .اكتساب الطلبة للمھارات التي تمكنھم من تدریس مادة الریاضیات -ب

 .اكتساب المھارات العقلیة والتفكیر في الریاضیات  -ح

 تعریف الطلبة بأھمیة علم الریاضیات -د

 مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم -9

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة  -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2

  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    -5
  
 األھداف المعرفیة  -أ

 النظریات والمبادئ العامة في الدراسةقدرة الطلبة على التمییز واالدراك المعرفي لتشخیص  -1أ

  التخطیط المستقبلي لربط ما تعلمھ الطالب بالحیاة الیومیة  -2أ
  ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة                                                                     -3أ
                                                                 ممارسة انماط مختلفة من البراھین الریاضیة    -4أ

  األعتماد على النفس في تحصیل الریاضیات  -5أ
   -6أ

 

 .األھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 

  مھارة التفكیر  -  1ب
  مھارة األستنتاج والتقییم   -  2ب
  مھارة التحلیل   -  3ب
  مھارة المالحظة    -4ب
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 بحوث العملیات تكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة  .6

الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولماذا  .7
 لمواضیع محددة 

 اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سبببیة  .8

  
 طرائق التقییم      

 اجراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریة    -1

 التقاریر العلمیةكتابة     -2

  
 األھداف الوجدانیة والقیمیة  -ج

  أن یبذل الطالب قصارى جھدة في فھم المبادى الریاضیة  -1ج
  دعم وابداء وجھات النظر وان یناقش بجدیة  -2ج
  ان یحل الطالب بثقة في النفس  -3ج
  ان یشارك الطالب بانشطة مادة الریاضیات   -4ج
  

 طرائق التعلیم والتعلم     

 القاء المحاضرات واستخدام الكتب المنھجیة   -1

 حل المسائل المتعلقة بالمادة العلمیة     -2

  كتابة التقاریر العلمیة وتحلیل البیانات    -3
  استخدام التعلیم االلكتروني في التدریس وفق االمكانیات المتاحة    -4
  طریقة التعلم الذاتي    --5
  
  
 طرائق التقییم    

 جراء االمتحانات الشفھیة والتحریریة الیومیة والشھریةا    -1

 كتابة التقاریر العلمیة    -2

  
 ).المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المھارات العامة والتأھیلیة المنقولة  - د 

  باداة الدرس لتنمیة مھارات الطلبة  اجراء التجارب المختبریة المتعلقة  - 1د
  أجراء اختبارات قصیرة لقیاس مدى مستوى فھم الطالب  - 2د
  - 3د
     - 4د
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 بنیة المقرر -10

ألسبوع
ا

ت 
الساعا

 

أو / اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

تعریف الطالب بمفھوم بحوث  3 1
 .العملیات

تاریخ بحوث العملیات 
  العملیاتواستخدام بحوث 

األمتحانات الیومیة  السبورة والداتا شو

و الواجبات البیتیة 

باالضافة الى 

االمتحانات الشهریة 

 والنهائیة

تعری������ف الطال������ب بمفھ������وم  3 2
 .البرمجة الخطیة

نظام البرمجة الخطیة وطرق 
  حل نظام البرمجة الخطیة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنظام  3 3
 .الخطیةالبرمجة 

تكوین نظام معادالت البرمجة  
  الخطیة 

 = السبورة و الداتا شو

 = السبورة والداتا شو  الحل االساسي والغیر اساسي تعریف الطالب بانواع الحلول 3 4

تعریف الطالب بطرق حل  3 5
 نظام البرمجة الخطیة

 = السبورة والداتا شو  طریقة الرسم

تعریف الطالب بطرق حل  3 6
 البرمجة الخطیةنظام 

 = السبورة والداتا شو  طریقة السمبلكس

تعریف الطالب بطرق حل  3 7
 نظام البرمجة الخطیة

 = السبورة والداتا شو  طریقة البك ام 

تعریف الطالب بطرق حل  3 8
 نظام البرمجة الخطیة

 = السبورة والداتا شو  طریقة ذات الوجھین

تعریف الطالب بمفھوم  3 9
 الثنائيالنموذج 

لماذا یتم التحویل الى النموذج 
الثنائي واھمیة النموذج 

  الثنائي 

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بالخطوات  3 10
العامة لتكوین النموذج الثنائي 

 المقابل

الخطوات العامة لتكوین 
  النموذج الثنائي المقابل

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بالنموذج  3 11
 األولي والثنائي 

معرفة العالقة بین حل 
النموذجین االولي والثنائي 

  وما ینتج منھما

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بالممیزات  3 12
العامة للعالقة بین النموذج 

 األولي والثنائي

الممیزات العامة للعالقة بین 
  النموذج األولي والثنائي

 = والداتا شوالسبورة 

تعریف الطالب بالنظریة  3 13
 الثنائیة 

دراسة مفھوم النظریة الثنائیة 
  وماینتج عنھا

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنظریة معیار  3 14
 االمثلیة

دراسة مفھوم نظریة معیار 
  االمثلیة

 = السبورة والداتا شو

النقل وطرق معرفة مفھوم  تعریف الطالب بمفھوم النقل  3 15
  حلھا

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنموذج  3 16
 مشاكل النقل 

دراسة نموذج مشاكل النقل 
  وایجاد الحل االساسي 

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب باختبار الحل  3 17
 االساسي 

باختبار الحل االساسي 
  والوصول بھ الى الحل االمثل 

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب على طرق  3 18
 حل مشاكل النقل

دراسة  طریقة الركن الشمالي 
  الغربي مشكلة النقل

 = السبورة والداتا شو



الصفحة   

136 

 

  

  

 البنیة التحتیة  -11

  .حبوث العمليات مفهوما وتطبيقا,2009,حامد سعد نور الشمريت ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  .مقدمة يف حبوث العمليات ,1988, ضوية سلمان حسن )  المصادر(ـ المراجع الرئیسیة 2

( اـ الكتب والمراجع التي یوصى بھا   
 ....  ),التقاریر , العلمیة المجالت 

 

مواقع االنترنیت , ب ـ المراجع االلكترونیة
.... 

http://www.syriamath.net/library 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي  -12

 متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -

 العالمیةللرقیبالمناھجالحالٌةوتطٌورھامعماٌواكبالتطورالعالًميالحرصالدائملمتابعھمایتمتدریسھفیالجامعات -

 الحرص الدائم على استعمال الوسائل التعلیمیھ الترفیھیھ لجعل الطالب یرغب اكثر التعلم واالستفاده -

  المشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر -

تعریف الطالب على طرق  3 19
 حل مشاكل النقل

دراسة طریقة االقل كلفة 
  مشكلة النقل

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب على طرق  3 20
 حل مشاكل النقل

طریقة فوجل لحل دراسة 
  مشكلة النقل

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب تحلیل  3 21
 الشبكات 

معرفة مفھوم تحلیل الشبكات 
  في دراسة المشاریع الھندسیة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بكیفیة رسم  3 22
 الشبكات

دراسة كفیفیة رسم الشبكات  
وایجاد المسارات للمشاریع 

  الھندسیة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بمفھوم  3 23
 المسار الحرج للشبكات

دراسة مفھوم المسار الحرج 
  للشبكات وكیفیة ایجادة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب ماھي نظریة  3 24
 اللعبة

دراسة مفھوم نظریة اللعبة 
  وتعاریف زمصطلحات

 = السبورة والداتا شو

بایجاد الحل تعریف الطالب  3 25
 االمثل لنظریة اللعبة

دراسة كیفیة ایجاد القیمة 
  المثلى لنظریة اللعبة

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنظریة  3 26
 صفوف االنتظار

دراسة نظریة صفوف 
  االنتظار

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنماذج  3  27
 االنتظار

معرفة نماذج االنتظار 
  وتصنیفاتھا

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنماذج  3  28
 االنتظار

وصف النموذج الریاضي 
  لحل مشاكل صفوف االنتظار

 = السبورة والداتا شو

تعریف الطالب بنماذج  3  29
 االنتظار

   السبورة والداتا شو  حل مشاكل صفوف االنتظار

تعریف الطالب بنماذج  3  30
 االنتظار

حل مشاكل صفوف طرق 
  االنتظار

 = السبورة والداتا شو


