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اٌداِؼح األسدٔيح 

وٍيح األػّاي 

 لغُ االلرصاد األػّاي  اٌمغُ

  األػّايتىاٌٛسيٛط الرصاداٌثشٔاِح  

 1607214ٔظشيح اٌّثاسياخ ٚذطثيماذٙا في اإللرصاد سلّٙا / اعُ اٌّادج 

 اٌّرطٍة اٌغاتك 
 إٌظشيح االلرصاديح اٌدضئيح   1607210

    ٚصف اٌّادج 
ذٙذف ٘زٖ اٌّادج إٌى ذضٚيذ اٌطالب تّمذِح إٌى ٔظشيح اٌّثاسياخ اٌسذيثح ٚذطثيماذٙا   

 .في اإللرصاد
ذمذَ ٔظشيح اٌّثاسياخ أدٚاخ ِّٙح ٌرسٍيً اٌساالخ اٌري يؼرّذ فيٙا اٌمشاس اٌصسير   

ٌٛويً ٚازذ ػٍى األػّاي ِٓ لثً اآلخشيٓ، ٚلذ طّثمد ػٍى ٔسٛ ٚاعغ في اإللرصاد، 
 . ػٍُ عياعح تاإلضافح إٌى اٌمأْٛ ٚػٍُ األزياء ٚػٍُ اٌساعٛب

  األ٘ذاف 
ذٙذف ٘زٖ اٌّادج إٌى ذؼشيف اٌطالب تّفا٘يُ ٚ أعاٌية ٔظشيح اٌّثاسياخ ٌيرُ ذطثيمٙا    

تؼذ إوّاي اٌفصً، عيىْٛ اٌطالب . تؼذ رٌه في اٌسمٛي اٌّخرٍفح ِٓ ػٍُ اإللرصاد
 .لادسْٚ تشىً أفضً ػٍى فُٙ اٌرفاػالخ ٚ اٌسٛافض في اٌساالخ األوثش ٚالؼيح

 (ILOs)   إٌرائح اٌرؼٍيّيح اٌّشخٛج 
 :ػٕذ إٔٙاء ٘زٖ اٌّادج تٕداذ ، يرٛلغ ِٓ اٌطٍثح اٌسصٛي ػٍى ِا يٍي  

اٌّؼشفح ٚ اٌفُٙ - 1

 :يرٛلغ ِٓ اٌطٍثح أْ يىٛٔٛا ٌذيُٙ ِؼشفح ب  

 أعاٌية ِٚفا٘يُ ٔظشيح اٌّثاسياخ. 

 اٌرفاػالخ اإلعرشاذيديح تيٓ إٌاط أٚ إٌّشآخ. 

 ذطثيماخ ٔظشيح اٌّثاسياخ في اإللرصاد ٚتشىً خاص في عٛق ازرىاس اٌمٍح .

:  ِٙاساخ اٌرسٍيً ٚ اٌرفىيش-2

 

 :اٌمذسج ػٍى يرٛلغ ِٓ اٌطٍثح 

 اٌرفىيش تّٕط إعرشاذيدي . 

  ذّٛلغ ِرى عيؤّثش عٍٛوُٙ ػٍى لشاساخ اآلخشيٓ ٚ ويفيح اعرغالي اٌّٛالف
. اإلعرشاذيديح ِٓ أخً فائذذُٙ اٌخاصح

 .اٌرسٍيً تؤفك أٚعغ ٚ اٌرفاػً تشىً أفضً في اٌساالخ األوثش ٚالؼيح

طشق اٌرذسيظ ٚ اٌرؼٍُ 

ٚػٍى اٌشغُ ِٓ أْ اٌّساضشاخ ذغطي .  ِساضشاخ في األعثٛع3عيىْٛ ٕ٘ان -   
ػٍى اٌطالب االعرفادج ِٓ اٌىراب اٌّمشسػٍى ٔطاق إال أْ اٌغاٌثيح اٌؼظّى ِٓ اٌّادج ، 

. أٚعغ ال عيّا في اٌساالخ اٌردشيثيح اٌري يمذِٙا اٌىراب
 

طشق اٌرمييُ  

:  عٛف يرُ ذمييُ اٌطالب ػٍى األعاط اٌراٌي   
 ٪           30: اِرساْ ِٕرصف اٌفصً

 ٪                    20: أػّاي اٌفصً+ االِرساْ اٌثأي 
 ٪              50االِرساْ إٌٙائي 

ِٛاػيذ االِرسأاخ . عيرُ ذٛضير ذفاصيً اٌٛاخثاخ ِٚٛاػيذ٘ا اٌّسذدج في اٌّساضشج
 .عٛف يرُ اإلػالْ ػٕٙا في اٌّساضشج

األِأح األواديّيح 

. خّيغ اٌٛاخثاخ اٌّمذِح ِٓ اٌطاٌة يدة أْ ذىْٛ ِٓ ػٍّٗ اٌخاص 
خّيغ اٌرصشفاخ ِٓ ػذَ إٌضا٘ح األواديّيح ٚاٌغؼ ٚاالٔرساي أٚ في ِغاػذج اٌطالب 

 .ػٍى ِثً ٘زٖ االػّاي عيرُ اٌرؼاًِ ِؼٙا تصشاِح ٚفما ٌٍمٛأيٓ اٌداِؼح

اٌّشخغ اٌشئيغي ٚ اٌمشاءاخ اإلضافيح 

 Games of Strategy, 2nd edition, Avinash Dixit & Susan 
Skeath, Norton, 2004. 
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Fun and Games: A Text on Game Theory, Ken Binmore, 
Heath and Company, 1992. 

خذٚي اٌّساضشاخ اٌرفصيٍي 

 اٌٛاخثاخاٌّادج اٌّغطاج  االعثٛع 

عيرُ االػالْ  ِمذِح ِٚفا٘يُ أعاعيح 1االعثٛع  
 ػٕٙا

عيرُ االػالْ  اٌسً في اٌّثاسياخ راخ اٌّؼٍِٛاخ اٌراِح  2 االعثٛع 
 ػٕٙا

اٌسً في اٌّثاسياخ راخ اٌّؼٍِٛاخ غيش اٌراِح  4+3االعثٛع  

  زً ٔاػ

 اٌسً تطشيمح اإلعرشاذيديح اٌغائذج 

عيرُ االػالْ 
 ػٕٙا

 اٌرٛاصْ تاعرخذاَ اإلعرشاذيدياخ اٌّخرٍطح 5  االعثٛع
 

عيرُ االػالْ 
 ػٕٙا

  7+6االعثٛع 

  اٌسً تٛاعطح اٌّثاسياخ اٌدضئيح
(Subgame) 

  اعرشاذيدياخ(Maximin ٚ Maximin) 

عيرُ االػالْ 
 ػٕٙا

عيرُ االػالْ   اٌّثاسياخ اٌصفشيح 8االعثٛع  
 ػٕٙا

ذطثيمٍد ٔظشيح اٌّثاساج ػٍى عٛق ازرىاس اٌمٍّح   10+9االعثٛع  

 ّٛٔٔٛرج وٛس 

  ّٔٛرج تيشذشأذ

 ّٔٛرج عراوٍثشج  

عيرُ االػالْ 
 ػٕٙا

  (Repeated Games )اٌّثاسياخ اٌّرىشسج  11االعثٛع  
 

عيرُ االػالْ 
 ػٕٙا

ٔظشيح اٌّثاسياخ اٌرطٛسيح  12االعثٛع  
(  theory  Evolutionary game) 

عيرُ االػالْ 
 ػٕٙا

االعثٛع  
13+14 

  ذطثيماخ إضافيح

  االِرساْ إٌٙائي 15االعثٛع 

 


