
 

 

 مدينة الساداتجـــامعة 
 معهد الدراسات والبحوث البيئية
 قسم التنمية المتواصلة للبيئة

 

 
 بحوث العمليات في المشروعات البيئية

 
التنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعاتها /                                              :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الدكتوراه
 المقرر إجباري/ اختياري: اجبارى

 هالة للبيئة وإدارة مشروعاتالتنمية المتواص : القسم الذي يقدم البرنامج
 هاالتنمية المتواصلة للبيئة وإدارة مشروعات : القسم الذي يقدم المقرر

 الدكتوراة  : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
                         عمليات في المشروعات البيئيةالبحوث العنوان:

 DPB01 الكود:
  1المحاضرة: 2 الساعات المعتمدة:

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

 (ب) البيانات المهنية
 : األهداف العامة للمقرر الدراسي -1

 .ومجاالت تطبيقها المختلفة ونظريات بحوث العملياتمعرفة إسس ومفاهيم  •
 .مشروعات البيئيةال مجال في ودورها في حل المشاكلأساليب وأدوات بحوث العمليات تفهم  •
كيفية تطبيق أساليب بحوث العمليات في عمليات التخطيط وإتخاذ القرار في مجال دراسة  •

 المشروعات البيئية.
 

 :النتائج التعليمية المستهدفة -2

       
 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند

يوضح المعلومات الالزمة    2/1/1 :والفهم ةالمعرف 2/1
  نمية واستدامة الموارد الطبيعية .لت

ي��درك المعلوم��ات الت��ي   1/ 2/1/1
تس����تخدمها بح����وث العملي����ات ف����ي 

 عملية القياس والتقييم لألداء البيئي.
يب�����ين الت�����أثيرات البيئي�����ة     2/1/2

ألنش���طة االنت���اج المختلف���ة وتأثره���ا 
 باألنشطة البشرية .

يتع����رف عل����ي من����افع     1/ 2/1/2
دواته�����ا ف�����ي بح�����وث العملي�����ات وأ
 المشروعات المختلفة.

ي������درك م������دى مس������اهمة    2/1/6
موض���وع الدراس���ة لتنمي���ة المعرف���ة 

 وحل المشاكل في البيئة المحيطة.

ي������درك العالق������ة ب������ين   1/ 2/1/6
بح����وث العملي����ات وتحس����ين األداء 

 البييئ.
يحل��������ل ويق��������يم وينق��������د    2/2/2 المهارات الذهنية: 2/2

 المعلومات البيئية .
 

يمي������ز الطال������ب ب������ين    1/ 2/2/2
 األس��اليب المختلف��ة لبح��وث العمي��ات

 وطبيعة تواجدها.
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 لمقررل مخرجات التعلم لبرنامجل مخرجات التعلم البند
يكتسب الطال�ب الخب�رة    2/ 2/2/2

العوام����ل الالزم����ة لدراس����ة ت����أثير 
البيئية عل�ي عملي�ة التخط�يط وإتخ�اذ 
الق����رار بإس����تخدام أس����اليب بح����وث  

 .العمليات
ي������وائم ب������ين طبيع������ة    3/ 2/2/2

 المش������اكل والمش������روعات البيئي������ة
أدوات أس������اليب بح������وث س������ب وأن

  العمليات التي يمكن أن يستخدمها 
يجم���ع أدل���ة ع���ن  الت���أثير    2/2/5 

البيئ�������ي للمش�������روعات التنموي�������ة 
ويدمجها به�دف ص�ياغة الفرض�يات 

 البيئية.

يجم�����ع األدل�����ة ويح�����دد   1/ 2/2/5
المعلوم����ات الالزم����ة المتغي����رات و 

النم��اذج ف��ي ش��كل علم���ي  لص��ياغة
  .قابل لإلختبار

يوظف  المعرفة والفهم فى    2/2/6 
ح���ل  المش���اكل المعق���دة والمتع���ددة 
األبع��اد ف��ي س���ياقات مألوف��ة وغي���ر 
مألوفة بغرض إجالء الرؤى وتق�ديم  

 مقترحات غير نمطية .

أس���اليب بح���وث  يطب���ق  1/ 2/2/6
  .العمليات في حل المشاكل المعقدة

 
 

المهارات المهنية  2/3
 :والعملية

اإلدارة ي���تقن تص���ميم نظ���م   2/3/1
 البيئية وتقييم األثر البيئي.

يص��مم النم��اذج الرياض��ية  2/3/1/1
الت������ي تجس������د المش������اكل البيئي������ة 

وتفي��د ف��ي تقي��يم  بمتغيراته��ا المختلف��ة
 .األثر البيئيي

يق��يم  التق��ارير البيئي��ة الت��ي    2/3/2
تس���اهم  ف���ي تفعي���ل خط���ط  التنمي���ة 

 والمحافظة علي البيئة.

ار يفس������ر نت������ائج إختب������ 1/ 2/3/2
 .السليموإتخاذ القرار النماذج 
التق���ارير النهائي���ة و ادراج  ص���ياغة

 .والحلول  التوصيات
يعظ���م العائ���د م���ن تطبي���ق    2/3/4

 نظم اإلدارة البيئية.
 

أس������اليب  يق�����ارن ب�����ين   1/ 2/3/4
وأدات بح��وث العملي��ات المس��تخدمة 

لتعظ�يم في التخط�يط وإتخ�اذ الق�رار 
 في المشرعات البيئية.العائد 

يجي������د إع������داد وع������رض    2/3/5
البيان���ات باس���تخدام تقني���ات نوعي���ة 
وكمي������ة مناس������بة وذل������ك لتس������هيل 

العم�����ل  االتص�����ال الفع�����ال بفري�����ق
 والمجتمع المحيط .

 

يقترح ويقدم ورقة عم�ل   1/ 2/3/5
كيفي��ة إس��تخدام أدوات بح��وث ح��ول 

 العمليات في حل المشاكل البيئية.

المهارات العامة والقابلة 2/4
 :للنقل

ثقافة الحفاظ  يساهم في نشر  2/4/1
عل����ى البيئ����ة وتنميته����ا واالس����تدامة 

 لمواردها المختلفة.

ت���دعيم وتح���ديث  قواع���د    2/4/1/1
البيان����ات بنت����ائج ح����ل المش����كالت 

 .المختلفة واإلستفادة منها
المه���ارات  يقت���رح تط���وير   2/4/3 

وال�����تعلم  يالالزم����ة لل�����تمكن ال�����ذات
  ،مس��تقل المس��تمر(مثل العم��ل بش��كل

 الوقت , ومهارات التنظيم ). دارةإو

إس�������تخدام تكنولوجي�������ا   1/ 2/4/3
(ب��������رامج وأجه��������زة  المعلوم�������ات

 نماذج الرياض�يةالفي حل  الحاسب)
 .وتحديث المعلومات والتعلم الذاتي

دارة اللق��اءات يس��اهم ف��ي إ    2/4/6 
العلمية بكفاءة ومق�درة عل�ى التنظ�يم 

 دارة الوقت بفاعلية .إو

لق����درة عل����ي تخط����يط ا   1/ 2/4/6
العملي����ات وإدارة الوق����ت وتنظيم����ه 

 بفاعلية.
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3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

نشأة ومفاهيم بحوث العمليات وأهميتها ومجاالت 
 إستخدامها المختلفة.

2 1 2 

 2 1 2 أساليب وأدوات بحوث العمليات
 4 2 4 إسلوب البرمجة الخطية

 4 2 4 سإسلوب السمبلك
 4 2 4 إسلوب طريقة صفوف اإلنتظار

إسلوب بيرت في تخطيط وجدولة وضبط ورقابة تكاليف 
 المشروع

4 2 4 

 4 2 4 بحوث العمليات في حاالت المخاطرة وعدم التأكد
 4 2 4 إستخدامات األساليب االخري 

 
 
 
 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

إستخدامها  وأهميتها ومجاالت العمليات ومفاهيم بحوثنشأة  1
 .المختلفة

 والثاني  االول

   الثالث أساليب وأدوات بحوث العمليات 2
 والخامسالرابع  إسلوب البرمجة الخطية 3
 والسابعالسادس  إسلوب السمبلكس 4
 والتاسع الثامن إسلوب طريقة صفوف اإلنتظار 5

بة تكاليف إسلوب بيرت في تخطيط وجدولة وضبط ورقا 6
 المشروع

 العاشر والحادي عشر 

 والثالث عشر عشر الثاني بحوث العمليات في حاالت المخاطرة وعدم التأكد 7

والخ���امس  الراب���ع عش���ر  إستخدامات األساليب االخري 8
 عشر

 
 
5- U:العالقة بين المقرر والبرنامج 

 
 المعايير األكاديمية القياسية 

 المعرفة والفهم
 

 المهارات الذهنية
 

المهارات المهنية 
 والعملية

المهارات العامة 
 والقابلة للنقل

المع����������������������ايير 
األكاديمي�����������������ة 

الت���ى وللبرن���امج 
المق������رر ق������وم ي
 تحقيقهاب

2/1/1    
2/1/2     
2/1/6    

 

2/2/2    
2/2/5    
2/2/6    
 

2/3/1   
2/3/2    
2/3/4    
2/3/5    
 

2/4/1   
2/4/3    
2/4/6     
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 موضوعات المقرر لمقررمخرجات التعلم ل
 األول الثانى الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن

 ةالمعرف
 والفهم

يتع����رف عل����ي من����افع بح����وث  -1
العمليات وأدواتها في المشروعات 

 المختلفة.
 

     X X 

ي�������درك المعلوم�������ات الت�������ي   -1
تس���تخدمها بح���وث العملي���ات ف���ي 

ي����يم ل�����ألداء عملي����ة القي�����اس والتق
 البيئي.

 X X X   X X 

يدرك العالقة بين بح�وث العملي�ات 
 X X       وتحسين األداء البييئ.

المهارات 
 الذهنية

يميز الطالب بين األساليب  -1
المختلفة لبحوث العميات وطبيعة 

 تواجدها.
 

X X X X X X X X 

يكتسب الطالب الخبرة الالزمة  -2
يئية علي العوامل البدراسة تأثير ل

 عملية التخطيط وإتخاذ القرار .
 

  X 
 

    

يوائم بين طبيعة المشاكل  -3
والمشروعات البيئية وأنسب 
أدوات أساليب بحوث العمليات 

 التي يمكن أن يستخدمها  

  
  

X X   

يجم��ع األدل��ة ويح��دد المتغي��رات -4
و المعلوم����ات الالزم����ة لص����ياغة 
النم����اذج ف����ي ش����كل علم����ي قاب����ل 

 . لإلختبار

X  
 

X     

يطب��ق أس��اليب بح��وث العملي��ات -5
 في حل المشاكل المعقدة. 

X X X  X X   

المهارات 
المهنية 
 والعملية

 الرياض����ية ذجانم����يص����مم ال -1
الت�����ي تجس�����د المش�����اكل البيئي�����ة 

 بمتغيراتها المختلفة.

  
X X X  

  

يفس��ر نت��ائج إختب��ار النم��اذج  -2
 وإتخاذ القرار السليم.

X X   X X   

التق���ارير النهائي���ة و  ص���ياغة -3 
   X ادراج التوصيات  والحلول.

X     

يق���ارن ب���ين أس���اليب  وأدات  -4 
بح��وث العملي��ات المس��تخدمة ف��ي 
التخط����يط وإتخ����اذ الق����رار ف����ي 

 المشرعات البيئية.

 
 

X      

يقت����رح ويق����دم ورق����ة عم����ل  -5 
ح������ول كيفي������ة إس������تخدام أدوات 
بحوث العمليات في حل المش�اكل 

 البيئية.

X X X      
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المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

ت������دعيم وتح������ديث  قواع������د   -1
البيان��ات بنت��ائج ح��ل المش��كالت 

 المختلفة واإلستفادة منها.
 

 
  

     

إستخدام تكنولوجيا المعلومات  -2
(ب��رامج وأجه��زة الحاس��ب) ف��ي 

 حل النماذج الرياضية.

  
 

X X X   

القدرة عل�ي تخط�يط العملي�ات  -3 
 لية.وإدارة الوقت وتنظيمه بفاع

  X      

 
 
 
6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 8 7 6 5 4 3 2 1 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر

       X X    2/1/1 المعرفة والفهم
 2/1/2     X X   X X X  
 2/1/6    X X X X X X X X 

   X         2/2/2 المهارات الذهنية
 2/2/5      X X     
 2/2/6      X X X X X X 

   X X X      2/3/1 المهارات المهنية والعملية
 2/3/2      X X   X X 
 2/3/4        X   X 
 2/3/5         X   

المهارات العامة والقابلة 
 للنقل

2/4/1        X X X 
 2/4/3      X      
 2/4/6        X X X   
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 طرق التعليم والتعلم:  -7

لم المستهدفة نواتج التع
 للمقرر

 أنشطة التعليم والتعلم طرق التعليم والتعلم

رة
ض

حا
الم

 

ض
رو

الع
 و

الم
الف

ا
 

ت
شا

ناق
الم

 

لم 
لتع

ا
نى

او
لتع

ا
 

4T
حل

11T 4TT
كلة

مش
ال

نى 
ذه

 ال
ف

ص
الع

علم 
الت

ت 
عا

رو
مش

 

ار
دو

األ
ب 

لع
 

ب
تو

مك
ل 

مقا
ءة 

قرا
 

ية
علم

ض 
رو

ع
ية 

دان
مي

ة 
حل

ر
الة 

 ح
سة

درا
ية 

اع
ابد

ة 
تاب

ك
 

بة
جر

ت
 

المعرفه و 
 الفهم

2/1/1    x              

2/1/2     x  x            
2/1/6    x x x      x      

المهارات 
 الذهنيه

2/2/2    x x    x   x      

2/2/5    x x    x   x   x   

2/2/6    x    x       x   

المهارات 
 المهنية

2/3/1   x    x       x   

2/3/2    x    x       x   

2/3/4    x    x       x   

2/3/5    x    x       x x  

المهارات 
العامة و 
 المنقولة

2/4/1   x  x            

2/4/3    x    x          

2/4/6     x  x   x  x       

 
 
 
 :نواتج التعلم المستهدفةالتقويم لطرق  -8

 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

خت
اال

رى
حري

الت
ر 

با
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
سنة 

 ال
مال

أع
 

 المعرفه و الفهم
2/1/1    x x  x 

2/1/2     x x   

2/1/6    x x   

 المهارات الذهنيه
2/2/2        

2/2/5    x    

2/2/6    x    

 المهارات المهنية

2/3/1   x  x x 

2/3/2    x    

2/3/4    x  x  

2/3/5        
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 للمقررنواتج التعلم المستهدفة 

 طرق التقويم

خت
اال

رى
حري

الت
ر 

با
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
سنة 

 ال
مال

أع
 

 x  x    2/4/1 المهارات العامة والمنقولة

2/4/3    x    

2/4/6      x  x 

 
 الوزن النسبي لكل تقييموالجدول الزمنى للتقيم  -9

 األسبوع النسبة طرق التقيم
 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 الخامس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 10  لنصف الفصل الدراسى التقيم العملي
 الخامس عشر 15 التقيم العملي لنهاية الفصل الدراسى

تقييم المشاريع والتقارير والعروض 
 أسبوعى 5 والمناقشات والواجبات

 األجمالى
 
 

100% 
 

 
 
 
 قائمة المراجع  -10

ية التجارة ، د.حمدي أحمد رمضان ، " بحوث العمليات فى المحاسبة " مطبعة اإلسراء ، كل -
 .2008جامعة القاهرة ، 

 
د. أحمد فؤاد عبد الخالق ، د.محمد صبري العطار ، " بحوث العمليات فى المحاسبة " ، دار  -

 .1998الثقافة العربية ، القاهرة ،  
 

 
 عماد محمد رياضد/  منسق المقرر:

 
 نادية حامد البتانونيد/  رئيس القسم:

 
  التاريخ:


	(أ) البيانات الأساسية
	(ب) البيانات المهنية

