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 بحوث العمليات في المشروعات البيئية
 
/                                              تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها :البرنامج أو البرامج التي يقدم من خاللها المقرر

 الماجستير
 المقرر إجباري/ اختياري: اجبارى

 بيعية والتخطيط لتنميتهاتقويم الموارد الط : القسم الذي يقدم البرنامج
 تقويم الموارد الطبيعية والتخطيط لتنميتها : القسم الذي يقدم المقرر

  الماجستير : السنة الدراسية/ المستوى
 تاريخ اعتماد المواصفات

 (أ) البيانات األساسية
                         بحوث عمليات في المشروعات البيئيةالعنوان:

 ER009 الكود:
  1المحاضرة: 2 ت المعتمدة:الساعا

 2المجموع: 2العملي: :رشاد الخاصحصص اإل

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

 .ومجاالت تطبيقها المختلفة ونظريات بحوث العملياتمعرفة إسس ومفاهيم  •
 .ت البيئيةالمشروعا 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      
يعرف النظريات والحق�ائق    2/1/1 :والفهم ةالمعرف 2/1

بتق��ويم الم��وارد الطبيعي��ة المتعلق��ة 
 والعلوم البيئة الرتبطة بها

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

 القياس والتقييم لألداء البيئي.
يذكر التشريعات والل�وائح     2/1/2

البيئي���ة المحلي���ة والدولي���ة المتعلق���ة 
بمجال البيئ�ة وتنمي�ة الم�وارد البيئي�ة 

 ظة عليها.والمحاف

يتعرف علي منافع بحوث     1/ 2/1/2
العملي���ات وأدواته���ا ف���ي المش���روعات 

 المختلفة.

يش������رح المب������ادىء  -   2/1/6
األخالقية والقانونية ف�ى الممارس�ات 

 البيئية المختلفة

ي��درك العالق��ة ب��ين بح��وث   1/ 2/1/6
 العمليات وتحسين األداء البييئ.

قي��يم  المعلوم��ات البيئي��ة ت   2/2/2 المهارات الذهنية: 2/2
وأس���تخدامة ف���ى تقي���يم  المختلف���ة

  الموارد الطبيعية

األساليب يميز الطالب بين    1/ 2/2/2
وطبيع����ة  المختلف����ة لبح����وث العمي����ات

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

العوام��ل البيئي��ة الالزم��ة لدراس��ة ت��أثير 
عل���ي عملي���ة التخط���يط وإتخ���اذ الق���رار 

 .اليب بحوث  العملياتبإستخدام أس
المش��اكل ي�وائم ب�ين طبيع�ة    3/ 2/2/2

أدوات وأنس����ب  والمش���روعات البيئي����ة
أساليب بحوث العملي�ات الت�ي يمك�ن أن 

 يستخدمها 
  

يربط بين  المعارف البيئيـة    2/2/5 
ـــــى أفضـــــل  ـــــة للوصـــــول إل المختلف

 الحلول للمشكالت البيئية

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

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

 دراســــــــة بحثيــــــــة يجــــــــرى   2/2/6 
علميــة حــول إحــدى المشــكالت 

 البيئية

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

المهارات المهنية  2/3
 والعملية:

المه�ارات المختلف�ة  يتقن  2/3/1
يرات البيئي�������ة لتق�������ويم الت�������أث

 المختلفة

التي يصمم النماذج الرياضية  2/3/1/1
تجس�����د المش�����اكل البيئي�����ة بمتغيراته�����ا 

 .وتفيد في تقييم األثر البيئيي المختلفة

لتقي��يم الم��وارد  تق��ارير يع��د   2/3/2
 علمية الطبيعية بطريقة

يفس��ر نت��ائج إختب��ار النم��اذج  1/ 2/3/2
 .السليموإتخاذ القرار 

ر النهائي�����ة و ادراج التق�����اري ص�����ياغة
 .والحلول  التوصيات

الط���رق واألدوات  يق���يم   2/3/4
الت�أثيرات  المستخدمة في قياس

 البيئية المختلفة
 

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

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

قابلة المهارات العامة وال 2/4
 للنقل:

الوص�������������ول  يس�������������تطيع 2/4/1
للمص���ادر المختلف���ة للحص���ول 
عل������ى المعلوم������ات المتعلق������ة 
ب�����الظواهر البيئي�����ة المختلف�����ة 

 بسرعة عالية

ت�����دعيم وتح�����ديث  قواع�����د    2/4/1/1
البيانات بنتائج حل المش�كالت المختلف�ة 

 .واإلستفادة منها

اس����������تخدام الوس����������ائل   2/4/2 
التكنولوجية الحديث�ة ف�ى رص�د 

عالج�����ة الظ������واهر البيئي������ة وم
 المختلفة

إس�����������تخدام تكنولوجي�����������ا   1/ 2/4/2
 (ب��رامج وأجه��زة الحاس��ب) المعلوم��ات
وتح���ديث  نم���اذج الرياض���يةالف���ي ح���ل 

 .المعلومات والتعلم الذاتي

يجي�����د ادارة اللق�����اءات     2/4/8 
العلمي����ة والق����درة عل����ي اداراة 

 الوقت بكفاءة

الق������درة عل������ي تخط������يط    1/ 2/4/8
إدارة الوق������ت وتنظيم������ه العملي������ات و

 بفاعلية.

 

3- Uالمحتويات: 
 /عمليإرشاد محاضرة عدد الساعات الموضوع

نشأة ومفاهيم بحوث العمليات وأهميتها ومجاالت 
 إستخدامها المختلفة.

4 2 4 

 2 1 2 أساليب وأدوات بحوث العمليات
 4 2 4 إسلوب البرمجة الخطية
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 4 2 4 إسلوب السمبلكس
 4 2 4 نتظارإسلوب طريقة صفوف اإل

إسلوب بيرت في تخطيط وجدولة وضبط ورقابة تكاليف 
 المشروع

4 2 4 

 4 2 4 بحوث العمليات في حاالت المخاطرة وعدم التأكد
 2 1 2 إستخدامات األساليب االخري 

 

4- Uالمقر موضوعاتUر: 
 األسبوع الموضوع الموضوع رقم

دامها إستخ وأهميتها ومجاالت ومفاهيم بحوث العملياتنشأة  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
 عشرالعاشر والحادي  إسلوب بيرت في تخطيط وجدولة وضبط ورقابة تكاليف المشروع 6
 والثالث عشر عشر الثاني بحوث العمليات في حاالت المخاطرة وعدم التأكد 7
  الرابع عشر  إستخدامات األساليب االخري 8

 
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 

2/4/1 
2/4/2 
2/4/8 

 

 
6- Uمصفوفة مضاهاة نواتج التعلم المستهدفة : 

 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث لرابعا الخامس السادس السابع الثامن

 ةالمعرف
 والفهم

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

 القياس والتقييم لألداء البيئي.
 

     X X 

يتعرف علي من�افع بح�وث     1/ 2/1/2
العملي����ات وأدواته����ا ف����ي المش����روعات 

 المختلفة.

 X X X   X X 

ق���ة ب���ين بح���وث ي���درك العال  1/ 2/1/6
 X X       العمليات وتحسين األداء البييئ.

المهارات 
 الذهنية

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

 تواجدها.

  X 
 

    

يكتس�������ب الطال�������ب الخب�������رة  2/2/2/2
الالزم��ة لدراس��ة ت��أثير العوام��ل البيئي��ة 
عل���ي عملي���ة التخط���يط وإتخ���اذ الق���رار 

 دام أساليب بحوث  العمليات.بإستخ

  

  

X X   

ي���وائم ب����ين طبيع����ة المش����اكل  2/2/2/3
والمش����روعات البيئي����ة وأنس����ب أدوات 
أس��اليب بح��وث العملي��ات الت��ي يمك��ن أن 

 يستخدمها  

X  

 

X     
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 موضوعات المقرر لمقررل مخرجات التعلم
 األول الثانى الثالث لرابعا الخامس السادس السابع الثامن

يجمع األدلة ويحدد المتغيرات  2/2/5/1
و المعلوم��ات الالزم��ة لص��ياغة النم��اذج 

 في شكل علمي قابل لإلختبار.

X X X  X X   

يطبق أساليب بحوث العمليات  2/2/6/1
 في حل المشاكل المعقدة.

  X X X    

لية
عم

وال
ية 

مهن
 ال

ت
را

مها
ال

 

يصمم النماذج الرياض�ية الت�ي  2/3/1/1
تجس�����د المش�����اكل البيئي�����ة بمتغيراته�����ا 

 المختلفة وتفيد في تقييم األثر البيئيي.

X X   X X   

النم���اذج  يفس���ر نت���ائج إختب���ار 2/3/2/1
 وإتخاذ القرار السليم.

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

X   

X     

يق���ارن ب���ين أس���اليب  وأدات   2/3/4/1
بحوث العمليات المستخدمة في التخطيط 
وإتخ�����اذ الق�����رار لتعظ�����يم العائ�����د ف�����ي 

 المشرعات البيئية.

 

 

X      

المهارات 
العامة 

والقابلة 
 للنقل

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

 واإلستفادة منها.

  
 

X X X   

إس������������تخدام تكنولوجي������������ا   1/ 2/4/2
المعلوم��ات (ب��رامج وأجه��زة الحاس��ب) 
ف���ي ح���ل النم���اذج الرياض���ية وتح���ديث 

 المعلومات والتعلم الذاتي.

  X      

الق�������درة عل�������ي تخط�������يط    1/ 2/4/8
 وإدارة الوقت وتنظيمه بفاعلية.العمليات 

X        

 
7- U :طرق التعليم والتعلم 

نواتج التعلم المستهدفة 
 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

2/2/2 /1 x              

2/2/2 /2 x  x            
2/2/2 /3 x x x      x      

المهارات 
 الذهنيه

2/2/5 /1 x x    x   x      

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

2/3/1/1 x    X       x   

لمهارات ا
 المهنية

2/3/2 /1 x    X       x   

2/3/4 /1 x    X       x   

2/3/5 /1 x    X       x   

2/4/1/1 x    X       x x  

المهارات 
العامة و 
 المنقولة

2/4/2/1 x  x            

2/4/8 /1 x    X          
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8- U نواتج التعلم المستهدفةلالتقويم طرق: 

 للمقررتعلم المستهدفة نواتج ال

 طرق التقويم

رى
حري

الت
ر 

تبا
الخ

ا
وى 

شف
 ال

بار
خت

اال
لى 

عم
 ال

ار
ختب

اال
 

ل 
عما

أ
سنة

ال
 

تقيم 
 تقرير

تقيم 
 مشروع

تقيم 
 عروض

 مناقشات

 المعرفه و الفهم

2/2/2 /1 X x  x  x  

2/2/2 /2 X x  x  x  

2/2/2 /3 X x  x  x  

 المهارات الذهنيه

2/2/5 /1    x  x x 

2/2/6 /1 X       

2/3/1/1 X      x 

 المهارات المهنية

2/3/2 /1 X  x    x 

2/3/4 /1 X       

2/3/5 /1 X  x     

2/4/1/1   x     

 المنقولةالمهارات العامة و
2/4/2/1  x x x  x  

2/4/8 /1 X  x   x  

9- Uالوزن النسبي لكل تقييمو مالجدول الزمنى للتقيي 
 األسبوع النسبة ملتقييطرق ا

 الخامس عشر 60 األختبار النظرى النهائى
 السادس عشر 10 األختبار الشفوي النهائى

 السابع 5 األختبار الشفوي لنصف الفصل الدراسى
 الثامن 3  العملي لنصف الفصل الدراسى مالتقيي
 السادس عشر 7 العملي لنهاية الفصل الدراسى مالتقيي

التقارير والعروض تقيم المشاريع و
 أسبوعى 15 والمناقشات

  %100 األجمالى

 
10- Uقائمة المراجع 

د.حمدي أحمد رمضان ، " بحوث العمليات فى المحاسبة " مطبعة اإلسراء ، كلية التجارة  -10-1
 .2008، جامعة القاهرة ، 

، دار الثقافة د. أحمد فؤاد عبد الخالق ، د.محمد صبري العطار ، " بحوث العمليات فى المحاسبة " 
 .1998العربية ، القاهرة ،  

 
 عماد محمد رياضد/  منسق المقرر:
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