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اجیة ـم المشــــــــكالت اإلنتــــــــــــــــــــــاظــوعها مــــــــع تع

ـــــــفعالــــــة تالبحــــــث عــــــن أســــــالیب كمیــــــة  ساعد ــ

المتاحــــة لدیــــه فــــي حــــل هــــذه المشــــكالت بصــــورة 

كنة ، ومــــــن ضــــــمن هــــــذه األســــــالیب بحــــــوث العملیــــــات 

ــــــــتوراه الطـــــــور الث ــــــــصص طـــــــــالث تخـــ رق ـــ

ي االقتصــــــاد حــــــول دراســــــة المشــــــكالت األساســــــیة لألمثلیــــــة مــــــع اســــــتعمال عــــــدة مقاربــــــات 

ــــــى  ــــــل للمــــــوارد بأســــــالیب تعتمــــــد عل ــــــة لمســــــائل االســــــتغالل األمث ــــــول العقالنی للمســــــاهمة فــــــي إیجــــــاد الحل

حلیــــل الكمـــــي فــــي اتخـــــاذ القــــرار بعیـــــدا عــــن التجربـــــة والخطــــأ أو االعتمـــــاد 

  مخرجات منظمات األعمال؟

                                                                                   

وعها مــــــــع تعــــــــــــظمات األعمــــــــال وتنــــــــــنـحجــــــــم أنشــــــــطة م

البحــــــث عــــــن أســــــالیب كمیــــــة ت الحاجــــــة الــــــى ضــــــرورة مویة و التحویلیــــــة ،أصــــــبح

ـــــرار فــــي تق ــــاتساهمة ـییم مــــدى مـــــــ المتاحــــة لدیــــه فــــي حــــل هــــذه المشــــكالت بصــــورة  اإلمكانی

ـــــــة وبأع ـــــــمم وفعالیــــــة لى كفــــــاءةــ كنة ، ومــــــن ضــــــمن هــــــذه األســــــالیب بحــــــوث العملیــــــات ـ

ــــــــوین دكـكــــــــلجنـــــــة تترحة مـــــــن قبـــــــل ـركز المحـــــــاور المقـــــــ توراه الطـــــــور الثــ

ي االقتصــــــاد حــــــول دراســــــة المشــــــكالت األساســــــیة لألمثلیــــــة مــــــع اســــــتعمال عــــــدة مقاربــــــات 

ــــــى  ــــــل للمــــــوارد بأســــــالیب تعتمــــــد عل ــــــة لمســــــائل االســــــتغالل األمث ــــــول العقالنی للمســــــاهمة فــــــي إیجــــــاد الحل

حلیــــل الكمـــــي فــــي اتخـــــاذ القــــرار بعیـــــدا عــــن التجربـــــة والخطــــأ أو االعتمـــــاد النمــــاذج الریاضــــیة لغـــــرض الت

  .ر فقطعلى الخبرة الذاتیة لمتخذ القرا

  :مما سبق یمكن طرح اإلشكالیة التالیة

مخرجات منظمات األعمال؟ سینأسالیب بحوث العملیات في تح

  المستهدفون

 .طلبة الدكتوراه الطور الثالث

 .األساتذة الباحثون في مجال بحوث العلیات

 .البرمجة الریاضیة وتخصیص الموارد

 .نظریة المباریات واتخاذ القرارات في ظل عدم التأكد

 .نماذج التدفقات على الشبكات واالستخدام األمثل للموارد

  .إدارة صفوف االنتظار وتحسین أداء المؤسسة

 

االشكالیة:أوال  

حجــــــــم أنشــــــــطة ملتزایــــــــد نظــــــــرا    

ـــــــ،التن مویة و التحویلیــــــة ،أصــــــبحــــ

ـــــمتخــــذ الق رار فــــي تقـــــــــ

ـــــــدروســعلمیــــــة م ة وبأعـ

  ) .علم اتخاذ القرار(

ركز المحـــــــاور المقــــــــتــــــــت   

ـــــــاألمث ـــــــلیة فـــ ي االقتصــــــاد حــــــول دراســــــة المشــــــكالت األساســــــیة لألمثلیــــــة مــــــع اســــــتعمال عــــــدة مقاربــــــات ــــ

ــــــى  ــــــل للمــــــوارد بأســــــالیب تعتمــــــد عل ــــــة لمســــــائل االســــــتغالل األمث ــــــول العقالنی للمســــــاهمة فــــــي إیجــــــاد الحل

النمــــاذج الریاضــــیة لغـــــرض الت

على الخبرة الذاتیة لمتخذ القرا

مما سبق یمكن طرح اإلشكالیة التالیة    

أسالیب بحوث العملیات في تحمساهمة ما مدى 

المستهدفون: ثانیا

طلبة الدكتوراه الطور الثالث - 

األساتذة الباحثون في مجال بحوث العلیات - 

  المحاور: ثالثا

البرمجة الریاضیة وتخصیص الموارد .1

نظریة المباریات واتخاذ القرارات في ظل عدم التأكد .2

نماذج التدفقات على الشبكات واالستخدام األمثل للموارد .3

إدارة صفوف االنتظار وتحسین أداء المؤسسة .4



                                                                                        

 

 .تعمیق المعارف العلمیة والریاضیة في المجاالت االقتصادیة المتعددة

 .التدریب على التفكیر اإلبداعي وتنمیة قدرات التحلیل الكمي في حل المشكالت اإلداریة

 .معرفة معوقات تطبیق بحوث العملیات في حل المشكالت اإلداریة

 .المداخلة بملخصین واحد بلغة البحث و الثاني بلغة مغایرة

 Simplified Arabicبالعربیة بخط 

  Times New Roman، و بالفرنسیة  بخط 

 

bouzaralaid@yahoo.fr  

                                                                                   

  الدراسيأهداف الیوم 
  :تتجلى أهداف هذا الیوم الدراسي في 

تعمیق المعارف العلمیة والریاضیة في المجاالت االقتصادیة المتعددة

التدریب على التفكیر اإلبداعي وتنمیة قدرات التحلیل الكمي في حل المشكالت اإلداریة

معرفة معوقات تطبیق بحوث العملیات في حل المشكالت اإلداریة

  شروط المشاركة

 .أن تستوفي المداخلة شروط المنهجیة العلمیة المتعارف علیها

 .أن ال یتجاوز عدد المتدخلین باحثین اثنین

 .أن تدرج المداخلة ضمن أحد المحاور

المداخلة بملخصین واحد بلغة البحث و الثاني بلغة مغایرة

بالعربیة بخط ) Wordصفحة بصیغة  15في حدود (تكتب المداخالت 

، و بالفرنسیة  بخط  Word Formatوعلى  14مع حجم الخط 

  مواعید هامة
 2018ماي  28ترسل النسخة كاملة للمداخلة قبل 

 .التقبل أي مداخلة بعد التاریخ المحدد الستقبال األوراق البحثیة

 :العنوان االلكتروني التالي إلىترسل كل المداخالت 

bouzaralaid@yahoo.fr

 

أهداف الیوم : رابعا
تتجلى أهداف هذا الیوم الدراسي في   

تعمیق المعارف العلمیة والریاضیة في المجاالت االقتصادیة المتعددة .1

التدریب على التفكیر اإلبداعي وتنمیة قدرات التحلیل الكمي في حل المشكالت اإلداریة .2

معرفة معوقات تطبیق بحوث العملیات في حل المشكالت اإلداریة .3

  

شروط المشاركة :خامسا

أن تستوفي المداخلة شروط المنهجیة العلمیة المتعارف علیها .1

أن ال یتجاوز عدد المتدخلین باحثین اثنین .2

أن تدرج المداخلة ضمن أحد المحاور .3

المداخلة بملخصین واحد بلغة البحث و الثاني بلغة مغایرة إرفاق .4

تكتب المداخالت  .5

مع حجم الخط  

 .12بحجم 

   

مواعید هامة: سادسا
ترسل النسخة كاملة للمداخلة قبل  .1

التقبل أي مداخلة بعد التاریخ المحدد الستقبال األوراق البحثیة .2

ترسل كل المداخالت  .3

  

  



                                                                                        

 

 عمید الكلیة 
 مدیر المخبر

                                                                                   

  هیئة الیوم الدراسي

عمید الكلیة    علي عبد هللا          .د.أ: ـامـــعـــرف ال
مدیر المخبر    قدي عبد المجید     .د.أ: رئیس الیوم الدراسي

 العید بوزارة  .د:  ـىــقــتــق الـمـل

  :أعضاء اللجنة العلمیة

 رئیساً    خلید علي             
 عضواً     غریس عبد النور    

 عضواً  حشمان مولود          
 خلید عائشة               عضواً 

 عضواً  قصاب سعدیة          
  محمد عبد المومن        عضوا

 

 

 

 

 

 

هیئة الیوم الدراسي: سابعا

ــرف الـشــــــمـــال .1
رئیس الیوم الدراسي .2
ق الـمـلـــســمـن .3

  

أعضاء اللجنة العلمیة                   

خلید علي             .د.أ .1
غریس عبد النور    .د.أ .2
حشمان مولود          .د.أ .3
خلید عائشة               عضواً .د .4
قصاب سعدیة          .د.أ .5
محمد عبد المومن        عضوا.د .6

 


