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 توصيف المقررنموذج 

 
 

المتضمن إجراءات ) 2ليل (من الد ------، يرجى الرجوع إلى نموذجإلرشادك إلكمال هذا ال
 ضمان الجودة الداخلية. 

 ملك سعودجامعة ال             المؤسسة التعليمية 
 

 كلية العلوم / قسم اإلحصاء وبحوث العمليات                    الكلية/ القسم 
 

 والمعلومات العامة  أ ) تحديد المقرر
  بحث I -  211 - برمجة الخطيةال    اسم المقرر و رقمه:  – 1
 

 ساعات 3     الساعات المعتمدة:   – 2
 

 البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3
 (إذا كان هناك أشياء عمومية مختارة في برامج عدة يجب ذكرها فضال عن ذكر البرامج)

 اإلحصاء  –بحوث العمليات 
 

 معيض الشمراني بن أحمد. د: المقرر تدريس  اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن – 4
 

 / السنة الثانية رابعلالمستوى ا  :المستوى أو السنة التي سيتم تقديم هذه المقرر فيه – 5
 

 ال يوجد المتطلبات المسبقة لهذه المقرر(إن وجدت) – 6
 

 ال يوجدلهذه المقرر(إن وجدت)  صاحبةالمتطلبات الم – 7
 

 :ر الرئيسي للمؤسسة التعليميةمكان تدريس المقرر إن لم يكن في المق  – 8
 

   األهداف ب )
  

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر: – 1
 
 كأحد أساليب بحوث العمليات المستخدمة في التخطيط الطالب بماهية البرمجة الخطية  معرفة  -

 .الستغالل الموارد المتاحة بأفضل الطرق الممكنة   
   قدرةالبرمجة الخطية وال العملية التي يمكن حلها باستخدام تطبيقاتالة الطالب لبعض معرف  -

 .على صياغة مسائل البرمجة الخطية   
 .وذلك بيانيا وجبريا لبرامج الخطيةالرياضية ل خصائصالالطالب ب معرفة  -
 ساسية الحل ومن ثم تحليل ح طريقة السمبلكسحل مسائل البرمجة الخطية ببمعرفة الطالب   -

 .األمثل   
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 معرفة الطالب بالنظرية الثنائية.  -
 

  ة خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقررصف باختصار أي – 2
(مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة االنترنت، 

 :في المجال) بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدةمقرر الوالتغييرات في محتوى 
 لجنة الخطط والجداول الدراسية مدرس المقرر و المراجعة الدورية للمقرر من قبل - 

 بالقسم.               
 . الحاسب اآللي وأجهزة العرض في تدريس المقرربرامج محاولة استخدام  - 
 وعة من خارج الكتاب المقرر. المتن موادتزويد الطالب ببعض ال - 
 استطالع آراء الطالب في طريقة تدريس المادة. - 

         
 

(مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي  ج ) وصف المقرر:
 سيرفق)

 
 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 
.تعاريف وافتراضات  –ة الخطية عن البرمج مقدمة  1 4 

.متنوعةمن مجاالت أمثلة  - البرمجة الخطية صياغة مسائل  2 8 
لحل مسائل البرمجة الخطية  البيانية  الطريقة  1.5 6 

تحويل مسائل البرمجة  –البرمجة الخطية  سائلالصيغة القياسية لم
رمجة الخصائص الرياضية لمسائل الب –الخطية للصيغة القياسية 

الحلول األساسيةالخطية و   
1.5 6 

.طريقة السمبلكس  1.5 6 
  –الكبيرة  Mطريقة  –حاالت خاصة في طريقة السمبلكس 

 طريقة المرحلتين
1.5 6 

 6 1.5 تحليل الحساسية
.النظرية الثنائية  1.5 6 

 4 1  والشبكات. التخصيص والنقل  تطبيقات خاصة :مسائل
 
 
 
 ): في الفصل الدراسي ع ساعات االتصالمكونات المقرر(مجمو – 2

 العملي / الميداني / التدريب الدروس الخاصة  المحاضرة
التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

26  26  
 
 



 4 

في األسبوع ( المطلوب هنا المعدل   اعات تعلم متوقعة من الطلبةدراسة إضافية خاصة/ س – 3
 ليس المتطلبات المحددة في كل أسبوع):المتوقع للفصل الدراسي  و

 
 لكل فصل دراسي ساعة 50

 
 
 

 مجاالت التعلمنطاقات أو ر نتائج التعلم في يتطو – 4
 :     تعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيحلكل مجال من مجاالت ال

 
 . ات  التي صمم المقرر من أجل تطويرهالمعرفة أو المهارلملخص موجز    -      

 
 . اتستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهاروصف ال - 
 

 طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني.  -       
 
 
 ة ـــرفــعـــــــــــالم –أ 
 

)i(  اكتسابها في المقرر:وصف المعرفة التي سيتم 
           

  تطبيقات  واستخداماتها في البرامج الرياضية الخطية فياألمثلية م وهالتعرف على مف -
 .الحياة في عديدة   
 .قدرة على صياغة مسائل البرمجة الخطيةال -
 لبرامج الخطية.نماذج امعرفة الخصائص الرياضية ل -
 اسية وبطريقة السمبلكس، وتحليل حس ةبيانيبالطريقة الالقدرة على حل مسائل البرمجة الخطية  -

 .األمثل الحل   
 .معرفة النظرية الثنائية وعالقة البرامج الخطية األولية بالبرامج الخطية الثنائية -
 معرفة التطبيقات الخاصة لطريقة السمبلكس في مسائل النقل والتخصيص والشبكات. -
 
 

 
)ii( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة(التدريس) م ياستراتيجيات التعل 

  .اتالمحاضر -  
 .همةبعض النوتات لمساعدة الطالب لفهم المواضيع الم -          
 .واجبات -          
 .ساعات عملي مع المعيد -          

 .بالمقرر متعلقةإرشاد الطالب الستخدام بعض برامج الحاسب اآللي ال -          
 لتوضيح ما يتعلق بالمقرر. ساعات مكتبية -          

 
)iii( طرق تقييم المعرفة المكتسبة 



 5 

 االختبارات التحريرية. -        
 .معيد المادةتقويم  -        
 أسئلة مباشرة للطلبة خالل المحاضرات. -        

  
 

 (اإلدراكية) ةيمهارات المعرفال –ب 
 

 :ة المطلوب تطويرهايمهارات المعرفال - 1
 
 .صياغة كمسألة برمجة خطيةالقدرة على معرفة هل مشكلة ما قابلة لل - 

 القدرة على حل مسائل البرمجة الخطية. -          
 معرفة التطبيقات المشهورة لمسائل البرمجة الخطية. -          

   
 

 :ةيمهارات المعرفالاستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير  -2
 
 .المحاضرات - 
  .مع معيد المادةوالواجبات  التمارين - 
 . ض المواد المكملة للكتاب المقرربع - 

 . البرامج الحاسوبية ومواقع االنترنت ذات العالقةبعض  -          
  
 

 :ة المكتسبةيمهارات المعرفالطرق تقييم  –3
 
 .مناقشات المباشرة مع الطالب في المحاضراتال - 

 .االمتحانات -           
  .مع معيد المادةوالواجبات  التمارين - 
    
 
 

 الشخصية والمسئوليةالعالقات ات مهار  –ج 
 
 

حمل المسئولية المطلوب لى تعقدرة اللمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، ووصف   – 1
   :تطويرها

 
 القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز تكليف معين. -
 يتعلق بمواضيع فيما  قاعةداخل وخارج ال المناقشة مع أستاذ المقرراالتصال والقدرة على  -

 . المقرر   
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 :المهارات والقدراتهذه م المستخدمة في تطوير ياستراتيجيات التعل - 2
 
 .ات فرديةتكليف - 
 ومن ثم مناقشة الحلول. في الفصل أسئلة تحل بصورة فردية - 

 .اإلجاباتمناقشة قاعة ثم داخل الأسئلة توجه لكل الطالب  -          
  
 
 

 :حمل المسئوليةقدرتهم على تالشخصية والعالقات لمهارات كتساب الطلبة اطرق تقييم  – 3
  
 .باالختبارات والواجبات للطالب تقويم األعمال الفردية - 
 مالحظة تشجع الطالب على اإلجابة والمناقشة داخل القاعة. - 
   
 
 

 مهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية (العددية): –د 
  

 : وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها – 1
 

 .المتعلقة بالمقرر الحاسب اآللي برامج استخدام معرفة -          
 .للتزود بالمعلومات المتعلقة بالمقرراستخدام شبكة اإلنترنت  - 

 ت والمتراجحات القدرة على الرسم البياني في المستوى الثنائي لنظام من المعادال -          
 الخطية.            
 القدرة على التعامل مع المصفوفات. -          

 . انجاز العمليات األولية على الصفوف في نظام معادالت خطيةالقدرة على  - 
          

 
 :م المستخدمة في تطوير هذه المهاراتياستراتيجيات التعل - 2
 
  .مع المعيدرر وفي المحاضرات مع أستاذ المقالشرح  - 

 توزيع مواد إضافية لما في الكتاب المقرر. -          
 والواجبات التمارينإعطاء  - 
 
 

اكتساب الطلبة لمهارات االتصال ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية طرق تقييم  – 3
  (العددية):

 
 أسئلة مباشرة للطالب خالل المحاضرات. - 
 .واجباتتمارين و - 
 المتحانات الفصلية والنهائية.ا - 
 
 



 7 

 
 ) كانت مطلوبة(إن  ية مهارات الحركالهـ ) 

 
في هذا المطلوب تطويرها  )نفسيية (مهارات عضلية ذات منشأ مهارات الحركللوصف  – 1

 المجال:
 

 ال ينطبق               
 
 
 

 الحركية:لمهارات ااستراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير  - 2
 
 ينطبقال      
 
 

 ية:مهارات الحركاكتساب الطلبة للطرق تقييم  – 3
  

 ال ينطبق               
 
 
 

 وفقها خالل الفصل الدراسي الطلبة تقييميتم التقويم التي  مهامالجدول الزمني لتحديد   - 5
  

رقم 
 التقييم 

 قصير، أو اختبار ة،(مثال: مقال مهمة التقييم طبيعة 
 .. الخفصلي. بارأو اخت ،أو مشروع جماعي

الدرجة  نسبة األسبوع المستحق
 إلى درجة 

 التقييم النهائي

كل أسبوع مع  تكاليف -واجبات  –تمارين  1
 %10 المعيد

 %15 7 االختبار الشهري األول 2
 %15 12 االختبار الشهري الثاني 3
 %60 15 االختبار النهائي 4

 
 
 
 الدعم المقدم للطلبة  ) د
 

لترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة اإلجراءات أو ا
الذي  -الساعات المكتبية –األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ( مع تحديد مقدار الوقت  واإلرشاد

 يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع):
 
 العملية. محاضراتأثناء ال المباشر من قبل عضو هيئة التدريس على الطالب اإلشراف -
 .أسبوعياساعات  7الساعات المكتبية بمقدار  -
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  ـ ) مصادر التعلمه
 

 المطلوبة: ) الرئيسة الكتب الكتاب (  – 1
 
 مقدمة في البرمجة الخطية. تأليف د. إبراهيم بن صالح العليان - 
   
 

 المراجع األساسية:  – 2
  
 ة. تاليف د. سليمان بن صالح الحمدان وآخرون.األسس الرياضية للبرمجة الخطي - 
 - Linear Programming and Network Flows, Bazaraa & Gravis Sherali 
 
 

 :رفق قائمة بذلك)يالخ) ( ...التقاريرالدوريات العلمية،  ( بها الموصى والمراجع الكتب  – 3
  
 ية.أي كتاب آخر يحتوي أمثلة على مسائل صياغة البرامج الخط    
 
 

 :. الخ.. مواقع االنترنت و  المواد االلكترونية – 4
 
 أمثلة: أي موقع يحتوي على معلومات تتعلق بموضوعات المقرر.  

 
http://fisher.osu.edu/~croxton_4/tutorial/ 

 
http://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/realworld/LPGrapher/lp
g.html 

 
mlhttp://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/realworld/simplex.ht 

 
 
 

عايير مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو الم – 5
  :المهنية أو األنظمة

 
 STORM  برنامج -                   
 TORA  برنامج  -                   
 Excel  برنامج -                   

 
 
 

http://fisher.osu.edu/~croxton_4/tutorial/
http://fisher.osu.edu/~croxton_4/tutorial/
http://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/realworld/LPGrapher/lpg.html
http://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/realworld/LPGrapher/lpg.html
http://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/realworld/simplex.html
http://people.hofstra.edu/Stefan_Waner/realworld/simplex.html
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  و ) المرافق المطلوبة
 

بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات (أي عدد المقاعد في الفصول  بات المقررحدد متطل
  توافر أجهزة الكمبيوتر .. الخ). والمختبرات ومدى

 
 

 :(حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ)التعليمية المرافق   – 1
 

 .مقعداً  35بسعة  غرفة محاضرات -              
 .STORM, TORA, Excelبرامج ع جهاز كمبيوتر م -              
 جهاز عرض. -              

 
 

 :أجهزة الكمبيوتر – 2
 

 .مقعداً  35معمل حاسب آلي بسعة  -              
 جهاز عرض. -              
 STORM, TORA, Excelبرامج  -              

 
 

حدد المتطلبات أو أرفق مثال: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة  –موارد أخرى (حددها  – 3
 :قائمة)

                
 طابعة مركزية. -            
 ماسح ضوئي.  -            

 
 
 

 وعمليات التحسين:  ز ) تقييم المقرر
 
 

 :وفعالية التعليم تغذية راجعةاستراتيجيات الحصول على  – 1
 
 على تقييم خاص توزيع استبانات على الطالب في نهاية الفصل الدراسي للحصول  - 

 بالمقرر.             
 مقابلة عينة من الطالب المسجلين في المقرر الخذ أرائهم. - 
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إما عن طريق األستاذ أو عن طريق  التعليمعملية  تقييم المتبعة في االستراتيجيات األخرى  – 2
 القسم:

 دوات المستخدمه تقديم المقرر وفعالية األ طريقة الزمالء في القسم في استشارة - 
 لتقديمه.              

 .المراجعة الدورية الداخلية للمقرر - 
  للمقرر. المراجعة الخارجية - 
 
 
 
 
 

 : عمليات تحسين التعليم – 3
 
  .حديثة وبرامج أجهزه حاسبمعامل تدريس تحتوي توفير  - 

 تنظيم وحضور ورش عمل مخصصة لعمليات تحسين التعليم. -          
 الداخلية والخارجية ً للمقرر.    الدورية المراجعة - 
 .متابعة طريقة التعليم من أعضاء هيئة التدريس األكثر خبرة - 
  
 

من قبل عضو التصحيح أو الدرجات (مثال: فحص  لبة عمليات التحقق من مستويات إنجاز الط – 4
تصحيح عينة من الواجبات تبادل بقيام أستاذ المقرر و ، هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة

 في مؤسسة تعليمية أخرى) آخر لنفس المقرر  عضو هيئة تدريس أو االختبارات بصفة دورية  مع 
 
  عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسمأسئلة االمتحانات ومراجعة  -

 . ومن مقوم خارجي   
 
  
 

 :والتخطيط للتحسين المقرر علية الفللمراجعة الدورية  والخطط المعدةترتيبات صف  ال  – 5
 

 المراجعة الدورية من داخل وخارج القسم لمحتويات وطريقة تدريس المقرر. -
 مقررات مماثلة تُقدم في أقسام مشابهة.   معالمقرر رنة محتويات وطريقة تدريس مقا -
 ن وتطوير المقرر. في تحسي هاتقويم الطالب للمقرر واإلفادة من نتائجدراسة  -
  

 


