
 كلية العلوم
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 الخطط الدراسية

 بحوث العملياتالخطة الدراسية لبرنامج 
 

 

 

 برنامج الدراسة لدرجة البكالوريوس في العلوم في تخصص بحوث العملياتخطة 
 
 

 الهيكل العام للخطة الدراسية لقسم اإلحصاء وبحوث العمليات
 بحوث العمليات : التخصص

 الدرجة العلمية : بكالوريوس 

 32 األولى المشتركةالسنة مقررات 

 8 جامعةالمتطلبات مقررات 

 60 القسمداخل اإلجبارية من  مقرراتال

 15 القسم  خارجاإلجبارية من  قرراتالم

 12 القسم  داخلمن  االختيارية قرراتالم

 9 القسم خارجمن  االختيارية قرراتالم

 ساعة  136 المجموع
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 ساعات معتمدة( 32) المشتركةمقررات السنة األولى 

رقم ورمز 
 المقرر

 متزامن متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المقرر

أو  104
أو  105
 إنجل 106

 ----- ----- 6 لغة انجليزية

أو  111
أو  112
 إنجل 113

 ----- ----- 6 لغة انجليزية

 ----- ----- 3 حساب التفاضل ريض 101

 ----- ----- 3 اإلحصاءاالحتماالت وفي أساسيات  أحص 101

 ----- ----- 4 كيمياء عامة كيم 101

 ----- ----- 3 مهارات الحاسب تقن 101

 ----- ----- 1 عمالاألريادة  ريد 101

 ----- ----- 2 ةيمهارات الكتابال عرب 100

 ----- ----- 3 مهارات جامعية نهج 101

 ----- ----- 1 اللياقة والثقافة الصحية فجب 101

   32 المجموع

 ساعات معتمدة( 8جامعة )المتطلبات مقررات 
 سالميةاإل دراساتمقررات ال منساعات معتمدة  8يختار الطالب 

رقم ورمز 
 المقرر

 اسم المقرر
 الساعات المعتمدة

 عمل( + تما + )محا
 متزامن متطلب سابق

 ----- ----- (0+0+2) 2 دراسات في السيرة النبوية سلم 100

 ----- ----- (0+0+2) 2 الثقافة اإلسالمية أصول سلم 101

 ----- ----- (0+0+2) 2 األسرة في اإلسالم سلم 102

 ----- ----- (0+0+2) 2 اإلسالمي االقتصاديالنظام  سلم 103

 ----- ----- (0+0+2) 2 النظام السياسي اإلسالمي سلم 104

 ----- ----- (0+0+2) 2 حقوق اإلنسان سلم 105

 ----- ----- (0+0+2) 2 الفقه الطبي سلم 106

 ----- ----- (0+0+2) 2 أخالقيات المهنة سلم 107

 ----- ----- (0+0+2) 2 قضايا معاصرة سلم 108

 ----- ----- (0+0+2) 2 المرأة ودورها التنموي سلم 109



 كلية العلوم
 وكالة الكلية للشؤون األكاديمية

 الخطط الدراسية

 بحوث العملياتالخطة الدراسية لبرنامج 
 

 
 

 
 
 

 ساعة معتمدة( 60اإلجبارية من داخل القسم ) قرراتالم

رقم ورمز 
 المقرر

 اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة 

  )عمل + تما + محا(

 (إجباري متزامن/ ) متطلب سابق

 احص 101+  ريض 101 (0+2+3) 4 مقدمة في بحوث العمليات بحث 100

 (ريض 244) /بحث  100 (0+2+3) 4 البرمجة الخطية بحث 213

 بحث 213 (0+2+2) 3 البرمجة العددية بحث 313

 بحث  213 (0+2+2) 3 ضبط ومراقبة المخزون بحث 322

 ريض 201بحث +  213 (0+2+3) 4 األمثلية غير الخطية بحث 331

 بحث  213 (0+2+2) 3 تحليل الشبكات بحث 351

 بحث 371
العمليات العشوائية ونماذج 

 الصفوف
 ريض 201+  احص 215  (3+2+0) 4

 بحث 213 (0+2+2) 3 نظرية القرارات والمباريات بحث 385

 بحث 435
طرق الحسابات في بحوث 

 العمليات
 بحث  331 (2+0+2) 3

 بحث 371 (0+2+3) 4 النمذجة والمحاكاة بحث 441

 بحث 371+  بحث 313 (0+0+1) 1 (1مشروع التخرج ) بحث 497

 بحث 497 (0+0+2) 2 (2مشروع التخرج ) بحث 498

 احص 101 (0+2+3) 4 طرق إحصائية حصا 105

 ريض 111+  احص 101 (0+2+3) 4 (1احتمال ) حصا 215

 عال 111+  حصا 105 (2+0+2) 3 حزم إحصائية حصا 328

 ريض 244حص + ا 328 (2+0+2) 3 تحليل انحدار حصا 332

 حصا 332 (2+0+2) 3 سالسل زمنية وتنبؤ حصا 336

 حصا 332 (0+2+2) 3 (1نظرية اإلحصاء ) حصا 340

 حصا 332 (0+0+2) 2 الجودةمراقبة  احص 423

   60 المجموع
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 ساعة( 12)من داخل القسم  ختياريةاالمقررات ال

 على أن يكون منها مقرراً واحداً على األقل من مقررات بحوث العمليات

رقم ورمز 
 المقرر

 المعتمدةالساعات  اسم المقرر
 )عمل + تما + محا(

 متطلب سابق

 بحث 331 (0+2+2) 3 البرمجة الديناميكية بحث 415

 بحث 331 (0+2+2) 3 الجدولة والتتابع بحث 453

 بحث 331 (0+2+2) 3 تطبيقات خاصة في بحوث العمليات بحث 490

 بحث 331 (0+2+2) 3 إدارة األسعار والعوائد بحث 492

 حصا 215 (0+0+2) 2 القراراتنظرية  حصا 322

 حصا 215 (0+2+2) 3 تقنيات المعاينة حصا 331

 حصا 105 (0+2+2) 3 طرق إحصائية المعلمية حصا 333

 حصا 328 (2+0+2) 3 تصميم وتحليل التجارب حصا 337

 احص 332 (2+0+2) 3 تحليل بيانات احص 339

 حصا 215 (0+0+3) 3 نظرية الموثوقية حصا 362

 حصا 332 (0+0+2) 2 اقتصاد قياسي حصا 402

 حصا 331 (0+0+3) 3 طرق المسح اإلحصائي احص 429

 ريض 244 (0+0+3) 3 نماذج خطية حصا 434

 
 
 
 

 ساعة معتمدة( 15) القسم خارجاإلجبارية من  قرراتالم

رقم ورمز 
 المقرر

 اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة  

 )عمل + تما + محا(
 متطلب سابق

 ريض 101 (0+2+3) 4 حساب التكامل ريض 111

 ريض 111 (0+2+3) 4 ساب التفاضل والتكاملح ريض 201

 ريض 101 (0+0+3) 3 الجبر الخطي ريض 244

 تقن 101 (2+2+3) 4 (1)حاسبات برمجة  عال 111

   15 المجموع
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 ساعات( 9) القسم خارجمن  ختياريةاالمقررات ال
 نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة سواء في هذه المجموعةمن مقررات يختار الطالب 

 مستوى الثالثلقد أكمل اأن يكون الطالب يشترط 

 سابق متطلب الساعات اسم المقرر الرمز تخصصال

1 

 االقتصاد

 ----- 3 مبادئ االقتصاد الجزئي قصد 101

 قصد 101 3 مبادئ االقتصاد الكلي قصد 102

 قصد 102 3 اقتصاديات نقود وبنوك قصد 211

2 

 اإلدارة

 

 ----- 3 مبادئ اإلدارة واألعمال ادا 101

 ادا 101 3 إدارة الموارد البشرية ادا 102

 ادا 101 3 نظم المعلومات اإلدارية نما 201

 ادا 101 3 إدارة العمليات ادا 371

3 

 المالية

 ----- 3 مبادئ المحاسبة والتقرير المالي حسب 201

 حسب 201 3 مبادئ المالية مال 200

 مال 200 3 أساسيات االستثمار مال 220

 مال 200 3 أساسيات الخطر والتأمين مال 240

4 

الرياضيات 

 كتواريةاال

 ريض 111 3 كتواريةاالالشركات  مالية ريك 262
 ريض 111 4 الرياضيات المالية ريك 371
 ريك 371 3 المشتقات المالية ريك 471

5 

الحاسب 

 اآللي

 عال 111 4 (2)برمجة حاسبات  عال 113
 عال 113 3 البيانات تراكيب عال 212

 عال 212 3 قواعد البياناتنظم  أسس الع 380

6 

الهندسة 

 الصناعية

 احص 101 3  (1إدارة العمليات الصناعية ) صنع 214
 صنع 214 3 (2إدارة العمليات الصناعية ) صنع 314
 ----- 3 إدارة المشاريع الهندسية هعم 402

 ----- 2 االقتصاد الهندسي هعم 403
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 الخطة النموذجية لتخصص بحوث العمليات موزعة على الفصول الدراسية

 السنة األولى المشتركة

عدد 
 الساعات

 متطلب سابق
ساعات 
 المقرر

 المستوى المقرر سم المقررا

16 

 لغة انجليزية 6 -----
 105أو  104
 إنجل 106أو 

1 
 ريض 101 حساب التفاضل 3 -----

 ريد 101 عمالاألريادة  1 -----

 كيم 101 كيمياء عامة 4 -----
 عرب 100 ةيمهارات الكتابال 2 -----

16 

 لغة انجليزية 6 -----
 112أو  111
 إنجل 113أو 

2 
 نهج 101 مهارات جامعية 3 -----

 تقن 101 مهارات الحاسب 3 -----
----- 

3 
االحتماالت في أساسيات 

 اإلحصاءو
 أحص 101

 فجب 101 اللياقة والثقافة الصحية 1 -----

 ساعة 32
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 الخطة النموذجية لتخصص بحوث العمليات موزعة على الفصول الدراسية

عدد 
 الساعات

 (إجباري متزامن/ ) متطلب سابق
ساعات 
 المقرر

 المستوى المقرر سم المقررا

18 

 بحث 100 العمليات مقدمة في بحوث (0+2+3) 4 ريض 101 + حصا 101

3 
 حصا 105 طرق إحصائية (0+2+3) 4 حصا 101

 ريض 111 حساب التكامل (0+2+3) 4 ريض 101

 عال 111 (1حاسبات ) برمجة  (2+2+3) 4 تقن 101

 متطلب جامعة 2 

17 

 بحث 213 البرمجة الخطية (0+2+3) 4 ريض( 244) / بحث100

4 
 حصا 215 (1احتمال ) (0+2+3) 4 ريض 111 + احص 101

 حصا 328 حزم إحصائية (2+0+2) 3 عال 111+  حصا 105

 ريض 244 الجبر الخطي (0+0+3) 3 ريض 101

 اختياري من خارج القسم 3 

18 

 بحث 313 البرمجة العددية (0+2+2) 3 بحث 213

5 

 بحث 351 تحليل الشبكات (0+2+2) 3 بحث 213

 (0+2+2) 3 بحث 213
القرارات  نظرية

 والمباريات
 بحث 385

 ريض 201 حساب التفاضل والتكامل (0+2+3) 4 ريض 111

 اختياري من خارج القسم 3 

 متطلب جامعة 2 

17 

 بحث 322 ضبط ومراقبة المخزون (0+2+2) 3 بحث 213

6 

 بحث 331 األمثلية غير الخطية (0+2+3) 4 ريض 201بحث +  213

 (0+2+3) 4 ريض 201احص +  215
العمليات العشوائية ونماذج 

 الصفوف
 بحث 371

 حصا 332 تحليل االنحدار (2+0+2) 3 ريض 244+  حصا 328

 من خارج القسم اختياري 3 

18 

 (2+0+2) 3 بحث  331
طرق الحسابات في بحوث 

 العمليات
 بحث 435

7 

 بحث 441 النمذجة والمحاكاة (0+2+3) 4 بحث 371

 بحث 497 (1مشروع التخرج ) (0+0+1) 1 بحث 371بحث +  313

 احص 423 مراقبة الجودة (0+0+2) 2 حصا 332

 اختياري من داخل القسم 3 

 اختياري من داخل القسم 3 

 متطلب جامعة 2 

 
16 

 بحث 498 (2مشروع تخرج ) (0+0+2) 2 بحث 497

8 

 حصا 336 سالسل زمنية وتنبؤ (2+0+2) 3 حصا 332

 حصا 340 (1نظرية اإلحصاء ) (0+2+2) 3 حصا 332

 اختياري من داخل القسم 3 

 اختياري من داخل القسم 3 

 متطلب جامعة 2 

 ساعة 104


