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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

 دٚبنٗخبيؼخ  انًؤسسخ انزؼهًٛٛخ .1

 كهٛخ انؼهٕو / لسى ػهٕو انحبسٕة انمسى اندبيؼٙ / انًسكص .2

 OPT50/ ًَرخّ ٔيحبكبح اسى / زيص انًمسز .3

 حؼٕز داخم اندبيؼخ أشكبل انحؼٕز انًزبحخ .4

 فظهٙ انفظم / انسُخ .5

 نكم اسجٕع َظس٘ سبػخ 2   )انكهٙ(ػدد انسبػبد اندزاسٛخ  .6

 2018 ربزٚخ إػداد ْرا انٕطف  .7

 أْداف انًمسز .8

:اٌ ْرا انًُٓح االكبدًٚٙ ْٕ   مانحٔيب ْٙ افؼم انطسق انًزجؼخ فٙ اخزٛبز ًَٔرخخ ٔيحبكبح االَظًّفٙ كٛفٛخ ثُبء  يمديخ أسبسٛخ 

كٛفٛةخ اخزٛةبز انإازشيٛةخ ٔيةدٖ رُبسةجٓب يةغ نٓدف انًطهٕة يٍ انطبنت نكٙ ٚدزبش ثُدبذ يزطهجبد انًمسز ْٕ إدزان انطبنت ا .1
 إلػبفخ إنٗ انًدبالد انزطجٛمٛخ انزٙ ٚدخم فٛٓب ْرا انحمم.ثب انًشكهخ لٛد انجحش

 ٔ أًْٛزٓب.إازشيٛبد نه انًحبكبحإدزان انطبنت ألَٕاع  .2

 فٙ رحهٛم انإازشيٛخ ٔثٛبٌ انٕلذ ٔانًسبحخ انزٙ رزطهجٓب فٙ حم انًشكهخرطٕٚس إيكبَٛخ انطبنت  .3
انزٙة ٚةزى رطٕٚسْةب ثةبَٕاع خٕازشيٛةبد يازهفةخ ٔيمبزَةخ يةدٖ فؼبنٛةخ كةم ٔاحةدح رطٕٚس إيكبَٛخ انطبنت ػهٗة كزبثةخ انجسيدٛةبد  .4

    يُٓب

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 البرنامج.

 ىٔؽسائك انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانزمٛٛ انًمسزياسخبد .11
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  االْداف انًؼسفٛخ - أ

 إازشيٛبد انًسزاديخ فٙ يؼبندخ انًشبكمانًحبكبح نه ثبَٕاعيؼسفخ انطبنت -1أ
 سفخ ؽسائك انزؼبيم يغ ْرِ انإازشيٛبديؼ-2أ

ٙ انٕلذ ٔانًسبحخٚحدد انطبنت اْى  -3أ ٙ رزؼًُٓب انإازشيٛخ ْٔ  اناظبئض انز
 ٚؼسف انطبنت إَاع انإازشيٛبد ٔخطٕاد اَدبشْب-4أ
ٗ  -5أ ٙ ٚزى اػزًبدْب فٙ اخزٛبز انإازشيٛخ االفؼمٚسً  اْى انُمبؽ انز
   -6أ

  االْداف انًٓبزارٛخ انابطخ ثبنًمسز  -ة 

 انزركس-انًؼسفخ يٓبزاد  – 1ة
 زحهٛم انزركٛس ٔانيٓبزاد   - 2ة

      يٓبزاد االسزاداو ٔانزطٕٚس   - 3ة 

 ؽسائك انزؼهٛى ٔانزؼهى      

ؽسٚمخ انًحبػسح ٔاسزاداو انسجٕزح  -ادٔاد انؼسع انحدٚثخ انًازهفخ انشسذ ثبسزاداو  -

 انزفبػهٛخ 

ٔ ثزظًٛى ٔرحهٛم انإازشيٛبد ٔانًٕاػٛغ االػبفٛخ انًزؼهمخ  ثبألسبسٛبدرصٔٚد انطهجخ   -

 اَظًزٓب

ٍ يدًٕػبد َمبشٛخ خالل انًحبػساد نًُبلشخ  - رزطهت انزفكٛس   االَظًخ انحدٚثخ  ٔانزٙركٕٚ

 ٔانزحهٛم 

ٗ ا - نطهت يٍ انطهجخ يدًٕػخ يٍ االسئهخ انزفكٛسٚخ خالل انًحبػساد يثم يبذا ٔكٛف ٔيز

 ٔنًبذا نًٕاػٛغ يحددح 

 اػطبء انطهجخ ٔاخجبد ثٛزٛخ رزطهت رفسٛساد ذارٛخ ثطسق سججٛخ -

  

 ؽسائك انزمٛٛى      

 االخزجبزاد انؼًهٛخ -1

 االخزجبزاد انُظسٚخ -2
 انزمبزٚس ٔاندزاسبد -3

 ايزحبَبد ٕٚيٛخ ثبسئهخ حهٓب ذارٛب   -4
 ثٛزٛخدزخبد يحددح ثٕاخجبد  - 5

 االْداف انٕخداَٛخ ٔانمًٛٛخ -ج
٘  -1ج  .نزظًٛى ٔرحهٛم انإازشيٛبدالنُظًخ رًكٍٛ انطهجخ يٍ حم انًشبكم انًسرجطخ ثبالؽبز انفكس

ٙ  -2ج  ًازهفخ.انهزطجٛمبد ٔاخزٛبز افؼم خٕازشيٛخ نرًكٍٛ انطهجخ يٍ حم انًشبكم  ف

 
ٙ انزبْٛهٛخ انًٓبزاد  انؼبيخ ٔ -د  انًُمٕنخ ) انًٓبزاد األخسٖ انًزؼهمخ ثمبثهٛخ انزٕظٛف ٔانزطٕز انشاظ
.) 

ٍ ؽسٚك االَزسَٛذ   -1د  يزبثؼخ  انزطٕز انؼهًٙ يٍ خالل االرظبل ثبندبيؼبد انؼبنًٛخ ػ

 نًشبزكخ فٙ انًؤرًساد انؼهًٛخ داخم ٔخبزج انمطس ا -2د
 انًشبزكخ فٙ انٕزش ٔانُدٔاد انؼهًٛخ داخم ٔخبزج انمطس -3د

 ٔ يؤسسبد اندٔنخ ٔشسكبد انمطبع انابص.انصٚبزاد انًٛداَٛخ فٙ انًشبزٚغ انظُبػٛخ  -4د
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 انجُٛخ انزحزٛخ .12

 . Introduction to Discrete simulation By J. A      انكزت انًمسزح انًطهٕثخ -1
Banck, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, Third 

 ثُٛخ انًمسز.11

 انسبػبد األسجٕع
ياسخبد انزؼهى 

 انًطهٕثخ
اسى انٕحدح / أٔ 

 انًٕػٕع
 ؽسٚمخ انزمٛٛى ؽسٚمخ انزؼهٛى

1 2  
INTRODUCTION TO 

DISCRETE EVENT 

SIMULATION 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 
ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

2 2  

INTRODUCTION TO 

DISCRETE EVENT 

SIMULATION 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 
 يبٚكسٔسٕفذ

 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

3 2  

BASIC EVENT 

SCHEDULING 

SIMULATION 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

4 2  

BASIC EVENT 

SCHEDULING 

SIMULATION 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 
ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

5 2  

BASIC EVENT 

SCHEDULING 

SIMULATION 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 
 يبٚكسٔسٕفذ

 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

6 2  
SIMULATION 

PROGRAMMING 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 
 يبٚكسٔسٕفذ

 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

7 2  
SIMULATION 

PROGRAMMING 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 
ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

8 2  
SIMULATION 

PROGRAMMING 

انكزسَٔٛخ يحبػسح 

ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

9 2  
SIMULATION 

PROGRAMMING 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

11 2  

REVIEW OF BASIC 

PROBABILITY AND 

STATISTICS 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 رحسٚس٘ اخزجبز شفٓٙ أ

11 2  

REVIEW OF BASIC 

PROBABILITY AND 

STATISTICS 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

12 2  

REVIEW OF BASIC 

PROBABILITY AND 

STATISTICS 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 
 يبٚكسٔسٕفذ

 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

13 2  
RANDOM NUMBER 

GENERATION 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 
 يبٚكسٔسٕفذ

 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

14 2  
RANDOM NUMBER 

GENERATION 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 
ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 اخزجبز شفٓٙ أ رحسٚس٘

15 2  
RANDOM NUMBER 

GENERATION 

يحبػسح انكزسَٔٛخ 

ثبسزاداو يحسز 

 يبٚكسٔسٕفذ
 شفٓٙ أ رحسٚس٘اخزجبز 
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  انًساخغ انسئٛسٛخ )انًظبدز( -2

ٙ ثٓب  - أ ٙ ٕٚط انكزت ٔانًساخغ انز

   ,...()انًدالد انؼهًٛخ,انزمبزٚس

انًساخغ االنكزسَٔٛخ,يٕالغ  - ة

  االَزسَذ...

 

 .خطخ رطٕٚس انًمسز اندزاس13ٙ

 .اسزسارٛدٛبد انزؼهٛى ٔانزؼهى ٙ ٕ يسزحدس ٔخدٚد ف  اإلنًبو ثكم يب ْ

 انحدٚثخ ؼهًٛخاالسزفبدح يٍ يسزدداد َزبئح  انجحٕس ان. 

 .رطجٛك ثؼغ اسزسارٛدٛبد انزدزٚس انحدٚثخ 

 رٕسٛغ يفسداد انًُٓح. 

 ادخبل كزت يظدزٚخ ٔيُٓدٛخ حدٚثخ. 

 اػداد ٔزش ػًم يسزمجهٛخ. 

 


