
 

 

 

 

 خطة الدراسية  ال

 

   (MSDS)المستمر  برنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات 

  ((يحتاج موافقة جهة العملوال  ))مسائي

 

 

 

 قسم التحليل الكمي 

 كلية إدارة األعمال 

 

 



 

 

 

   الدراسية فصول ةالخطة الدراسية المستحدثة بعد التحول الى نظام الثالث

 

 الفصل الدراسي الثالث   الثاني الفصل الدراسي   الفصل الدراسي األول 

رقم ورمز   مسلسل 
 المقرر 

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

رقم ورمز   مسلسل  
 المقرر 

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

رقم ورمز   مسلسل  
 المقرر 

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

    كم    501 1
التحليل اإلحصائ 
  األعمال 

 ف 
نماذج المحاكاة   عمق  525 1  3 التنبؤ اإلداري عمق  542 1  3

 والتحليل
3 

 عمق 522 2
  
النماذج المحددة ف 
 تحليل القرارات

 عمق  546 2  3
   
النماذج االحتمالية ف 
 تحليل القرارات  

 إدارة العمليات ادا  571 2  3
3 

 عمق  527 3
المعالجة الكمية 
 للبيانات   

3  3  ----- 
مقرر اختياري من 

 خارج القسم 
3          

 6 المجموع   9 المجموع   9 المجموع 

      
  

   
  

 

 الفصل الدراسي السادس   الفصل الدراسي الخامس   الفصل الدراسي الرابع 

رقم ورمز   مسلسل 
 المقرر 

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

رقم ورمز   مسلسل  
 المقرر 

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

رقم ورمز   مسلسل  
 المقرر 

عدد  المقرر اسم 
 الوحدات 

 عمق  514 1
تطبيقات النماذج  
   
اإلحصائية ف 
 األعمال  

   عمق  599 1  3
وع بحث   مشر

 عمق  552 1  3
   
موضوعات متقدمة ف 
 علوم القرارات

3 

2  ----- 
مقرر اختياري من 

 داخل القسم 
3  2  ----- 

مقرر اختياري من 
 خارج القسم 

3  2  ----- 
مقرر اختياري من 

 داخل القسم 
3 

                          

 6 المجموع   6 المجموع   6 المجموع 



 

 ( لمرحلة االنتقاليةخطة اوفقا ل) (MSDS)لبرنامج ماجستير العلوم في علوم القرارات  العام الهيكل

 وحدات معتمدة للمشروع البحثي وهي على النحو التالي:   3ساعة معتمدة بما في ذلك  42يتكون البرنامج من 

 المقررات اإلجبارية واألساسية:  .1

 عدد الساعات  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر 

 3 التحليل اإلحصائي في األعمال  كمي  501

 3 اإلحصائية في األعمالتطبيقات النماذج  عمق 514

 3 النماذج المحددة في تحليل القرارات  عمق 522

 3 نماذج المحاكاة والتحليل  عمق 525

 3 المعالجة الكمية للبيانات عمق 527

 3 التنبؤ اإلداري عمق 542

 3 النماذج االحتمالية في تحليل القرارات  عمق 546

 3 القرارات موضوعات متقدمة في علوم   عمق 552

 3 إدارة العمليات  ادا 571

 3 مشروع بحثي  عمق 599

 30  مجموع الساعات 

 المقررات االختيارية من داخل القسم: .2

 عدد الساعات  اسم المقرر  رقم ورمز المقرر 

 3 طرق المتغيرات المتعددة التطبيقية عمق 562

 3 اتخاذ القرارات متعدد األهداف  عمق 571

 3 المشروعات إدارة  عمق 572

 3 تطبيقات نظرية المباريات  عمق 598

 6   مجموع الساعات المختارة

 المقررات االختيارية من خارج القسم: .3

رقم ورمز  

 المقرر 

 عدد الساعات  اسم المقرر 

 3 حلقة في المحاسبة اإلدارية  حسب   531    

 3 إدارة التسويق  دار 541

 3 بحوث التسويق  دار 545

 3 اقتصاديات اإلدارة   قصد 503

 3 االقتصاد القياسي المالي  قصد 543

 3 مالية الشركات      مال 501 

 3 إدارة سالسل اإلمداد  ادا 572

 3 نظم األعمال الذكية               نما     521

 6 مجموع الساعات المختارة 


