
  

  قسم الهندسة الصناعیة

  في الهندسة الصناعیةالمهنیة  الدراسات دبلومالمحتوى العلمي لمقررات 

 اإلقتصاد الهندسي  ٥٠٨هصن 

مقدمــــة إلتخــــاذ القــــررات اإلقتصــــادیة، معــــاییر القــــرارات اإلقتصــــادیة، التــــدفقات یتضــــمن المقــــرر 
   .النقدیة، اإلحالل، المخاطرة، اإلهالك وضرائب الدخل

 تماالتحاإلحصاء الهندسي واإل  ٥٠٩هصن 

مقدمــــة اإلحتمــــاالت، التوزیعــــات اإلحتمالیــــة، التقــــدیر، فتــــرات الثقــــة، اختبــــارات یتضــــمن المقــــرر 
   .الفروض، اإلنحدار الخطي وتحلیل التباین

 قیاس وتحلیل اإلنتاجیة  ٥١٠هصن 

بما فـي ذلـك مبـادئ، إصـدارات، و فـي مـا بعـد  هانتاجیة و تحلیللإلقیاس عصريّ یتضمن المقرر 
ــع إنتاجیــةbenchmarking ال تقنیــات المشــاركة مــع ــة و . ، قیــاس كفــاءة، و تتبّ دراســات تجریبیّ

   .مشاریع فریق

 طرق تحسین الجودة   ٥١١هصن 

یتضـمن المقــرر دراســة متطلبــات نظــام الجــودة، تصـمیم التجــارب، تحلیــل مقــدرة العملیــات، قیــاس  
  .لیات، الضبط اإلحصائي للعملیات، خطط الفحص بالعیناتمقدرة العم

 تخطیط ومراقبة اإلنتاج   ٥١٢هصن 

مقدمـــــة لتقنیـــــات مراقبـــــة وتخطـــــیط اإلنتـــــاج وتطبیقاتهـــــا لتصـــــمیم نظـــــم اإلنتـــــاج  یتضـــــمن المقـــــرر
اســـــتخدام النمـــــاذج الریاضـــــیة والخوارزمیـــــات لتحلیـــــل وتحســـــین اســـــتخدام مســـــتلزمات . المتكاملـــــة

   .اإلنتاج، والعمالة، والمعلومات في بیئات إنتاج متعددة

 ضبط وادارة الجودة الشاملة   ٥١٣هصن 



ـــق الجـــودة الكلیـــة فـــي جمیـــع اإلنشـــطة والتنظیمـــات یتضـــمن المقـــرر دراســـة م عنـــي ووســـائل تحقی
موضــــــوعات تشــــــمل التحســـــین المســــــتمر، الضــــــبط اإلحصـــــائي للعملیــــــات، القیــــــادة . الصـــــناعیة

   .والتدریب

 تخطیط ومراقبة الصیانة  ٥١٤هصن 

ــــات والماكینــــات، المصــــادر  یتضــــمن المقــــرر ــــي واعمــــال اإلســــتبدال للمكون دراســــة الصــــیانة المثل
یتضــمن المقــرر اســتعمال االزمــة لتطبیــق اعمــال الصــیانة، كمــا ) الماكینــات –العمالــة (لوبــة المط

حالـــت دراســـیة مثـــل اإلســـتبدال المحـــدد . النمـــاذج الریاضـــیة فـــي تطـــویر نظـــام معلومـــات الصـــیانة
   .قصیر األمد واإلستبدال اإلحتمالي تدرس بالمقرر

 التصمیم والتصنیع المدعم بالحاسب  ٥١٥هصن 

،  solidاساســیات التصــمیم بمســاندة الحاســب، متضــمنا النمذجــة الهندســیة وال لمقــرر یتضــمن ا
. تطبیقـــات علـــي التصـــمیم، التحلیـــل، والتصــــنیع. التمثیـــل البـــارامیتري، تفـــاعالت االلـــة واإلنســـان

مبــادئ الــتحكم الرقمــي، مفــاهیم . تطبیقــات الحاســب علــي الماكینــات والعملیــات فــي نظــم التصــنیع
بمســــاندة الحاســــب،  تخطــــیط  N/Cالتطبیــــق علــــي الــــتحكم الرقمــــي، برمجــــة ال نظریــــة الــــتحكم و 

    ، الروبوت adaptiveالعملیلت االلي، التحكم ال 
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 بحوث العملیات التطبیقیة  ٥١٦هصن 

یتضــمن المقــرر دراســة بعــض النمــاذج اإلحتمالیــة المســتخدمة فــي التطبیقــات الهندســیة وتطبیقــات 
 birth، عملیــات بواســون، عملیــات ال العملیــات مثــل سالســل مــاركوف متقطعــة الــزمنبحــوث 

and death  وسالســل مـــاركوف المســـتمرة الــزمن، والعملیـــات الrenewal reward . كمـــا
یحتــوي المقــرر ایضــا . صــفوف اإلنتظــار، الموثوقیــة، المخــزون، والمالیــة: یحــوي  التطبیقــات فــي

مشــروع المجموعــة متطلــب ضــروري لهــذا . حــوث العملیــاتعلــي مناقشــات لحــاالت عملیــة فــي ب
   .المقرر



 برامج تشغیل االالت    ٥١٧هصن 

 برامج الحاسب االلى الالزمة لتشغیل االالت

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  قسم الهندسة الصناعیة

  في الهندسة الصناعیةدبلوم الدراسات العلیا المحتوى العلمي لمقررات 

 اإلنتاجیةقیاس وتحلیل   ٥٢٣هصن 

یتضــــمن المقــــرر القیــــاس العصــــري لإلنتاجیــــة وتحلیلهــــا، مبادؤهــــا، قضــــایاها، والتقنیــــات الحدیثــــة 
ـع ، قیـاس الكفـاءه،  benchmarkingالمتعلقة بال   عملیـةدراسـات كمـا یتضـمن . نتاجیـةاإلو تتبّ

   .المجموعةو مشاریع 

 طرق تحسین الجودة   ٥٢٤هصن 

لجــودة، تصــمیم التجــارب، تحلیــل مقــدرة العملیــات، قیــاس یتضــمن المقــرر دراســة متطلبــات نظــام ا
  .مقدرة العملیات، الضبط اإلحصائي للعملیات، خطط الفحص بالعینات

 تخطیط ومراقبة اإلنتاج   ٥٢٥هصن 

یتضـــــمن المقـــــرر مقدمـــــة لتقنیـــــات مراقبـــــة وتخطـــــیط اإلنتـــــاج وتطبیقاتهـــــا لتصـــــمیم نظـــــم اإلنتـــــاج 
والخوارزمیـــــات لتحلیـــــل وتحســـــین اســـــتخدام مســـــتلزمات  اســـــتخدام النمـــــاذج الریاضـــــیة. المتكاملـــــة

   .اإلنتاج، والعمالة، والمعلومات في بیئات إنتاج متعددة

  ضبط وادارة الجودة الشاملة   ٥٢٦هصن 



ـــق الجـــودة الكلیـــة فـــي جمیـــع اإلنشـــطة والتنظیمـــات  یتضـــمن المقـــرر دراســـة معنـــي ووســـائل تحقی
الضــــــبط اإلحصـــــائي للعملیــــــات، القیــــــادة موضــــــوعات تشــــــمل التحســـــین المســــــتمر، . الصـــــناعیة

  .والتدریب

  تخطیط ومراقبة الصیانة  ٥٢٧هصن 

ــــات والماكینــــات، المصــــادر  ــــي واعمــــال اإلســــتبدال للمكون یتضــــمن المقــــرر دراســــة الصــــیانة المثل
االزمــة لتطبیــق اعمــال الصــیانة، كمــا یتضــمن المقــرر اســتعمال ) الماكینــات –العمالــة (المطلوبــة 

حالـــت دراســـیة مثـــل اإلســـتبدال المحـــدد . فـــي تطـــویر نظـــام معلومـــات الصـــیانةالنمـــاذج الریاضـــیة 
   .قصیر األمد واإلستبدال اإلحتمالي تدرس بالمقرر

 التصمیم والتصنیع المدعم بالحاسب  ٥٢٨هصن 

،  solidیتضــمن المقــرر اساســیات التصــمیم بمســاندة الحاســب، متضــمنا النمذجــة الهندســیة وال 
. تطبیقـــات علـــي التصـــمیم، التحلیـــل، والتصــــنیع. التمثیـــل البـــارامیتري، تفـــاعالت االلـــة واإلنســـان

مبــادئ الــتحكم الرقمــي، مفــاهیم . تطبیقــات الحاســب علــي الماكینــات والعملیــات فــي نظــم التصــنیع
بمســــاندة الحاســــب،  تخطــــیط  N/Cنظریــــة الــــتحكم والتطبیــــق علــــي الــــتحكم الرقمــــي، برمجــــة ال 

   ، الروبوت adaptiveااللي، التحكم ال  العملیلت

 بحوث العملیات التطبیقیة  ٥٢٩هصن 

یتضــمن المقــرر دراســة بعــض النمــاذج اإلحتمالیــة المســتخدمة فــي التطبیقــات الهندســیة وتطبیقــات 
 birthبحــوث العملیــات مثــل سالســل مــاركوف متقطعــة الــزمن، عملیــات بواســون، عملیــات ال 

and death ســـتمرة الــزمن، والعملیـــات ال وسالســل مـــاركوف المrenewal reward . كمـــا
یحتــوي المقــرر ایضــا . صــفوف اإلنتظــار، الموثوقیــة، المخــزون، والمالیــة: یحــوي  التطبیقــات فــي

 مشروع المجموعة متطلب ضروري لهذا . علي مناقشات لحاالت عملیة في بحوث العملیات

 النماذح اإلحصائیة وتصمیم التجارب  ٥٣٠هصن 

    .رر دراسة اإلنحدار متعدد المتغیرات والتحلیل العامليیتضمن المق

 قسم الهندسة الصناعیة



 تصمیم وتحلیل المحاكاة  ٥٣١هصن 

یتضمن المقرر دراسة نمذجة النظم الدینامیكیة متقطعـة الحـدث وتطبیقاتهـا لحـل مشـاكل التصـمیم 
   .والتحلیل

 نظریة الجدولة  ٥٣٢هصن 

والجدولـــة مـــع التركیـــز علـــي مشـــاكل الجدولـــة المحـــددة للماكینـــة یتضـــمن المقـــرر دراســـة التسلســـل 
   .وتحلیل درجة تعقید العدید من مشاكل الجدولة

  منظومات المعلومات الهندسیة  ٥٣٣هصن 

ونظـــــم قواعـــــد البیانـــــات ومعلومـــــات  object-orientedیتضـــــمن المقـــــرر دراســـــة النمزجـــــة ال 
   .distributedالمؤسسیة والنظم ال 

 ة األمثلیةنظری   ٥٣٤هصن 

یتضمن المقرر النمذجة باستخدام الشبكات واالشكال، النمذجة الخطیـة، االخطیـة، وبرمجـة العـدد 
 .الصحیح، استخدام النماذج باستخدام لغات النمذجة الحدیثة ودراسة استراتیجیات الحل العامة

 تصمیم انظمة تكامل االنسان   ٥٣٥هصن 

اإلدراكیــة العامــة، ودراســة مبــادئ ومفــاهیم التصــمیم  دراســة مفــاهیم ومبــادئ الــنظم یتضــمن المقــرر
، كمــــا یتضــــمن دراســــة اإلســــتخدامیة العملیــــة لطــــرق prototypingالتفاعلي،تحلیــــل المهــــام، ال 

   .التقییم

 الذكاء االصطناعي في االنتاج  ٥٣٦هصن 

انشـــاء نمــاذج الــذكاء اإلصـــطناعي . انشــاء نمـــاذج لمشــاكل الــذكاء اإلصــطناعي یتضــمن المقــرر
، واإلدارة ergonomicsلتخطــیط اإلنتــاج، لــنظم التصـــنیع، بحــوث العملیــات، العوامــل البشـــریة، 

    .الطلبة یطبقوا مشاریع عملیة في موضوعات خاصة او متعلقة ببحث الدكتوراة. الهندسیة

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صناعیةقسم الهندسة ال

  الماجستیر المحتوى العلمي لمقررات 

  نماذج االحتماالت وتطبیقاتها ٦٠١هصن 

مقدمة إلى االجراءات االحصائیة األساسیة تُعالجُ مثل بواسون وعملیات مركوف وتطبیقاتهم في 
نتظار في صف ٕ     .المناطقِ مثل المخزون، الثقة، وا

 صائیة لتصمیم وتحسین الصناعةحالطرق اال ٦٠٢هصن 

 ِ ة دِّ السطحیّ َ     .التصامیم الجزئیة العاملیة ، طرق ر

 النماذج االحصائیة والتحلیل الخطي   ٦٠٣هصن 

د، إستدالالت والتشخیص  ختیار ، اإلنحدار الخطي البسیط والمتعدّ ٕ الخطوة العاقلة إرتداد وا
، تحلیل عاملي ، تصمیم أساسي وتحلیل التجاربِ َ طرقَ اإلرتدادِ م     .النموذج، تَقدّ



 نظمة التصنیعأ   ٦٠٤ هصن

نتظــا ٕ ُ تحلیــلَ التــدفقِ وأعنــاقِ الزجاجــة وا ُ المواضــیع ن ّ ، تصــنیعتَتضــم  ر فــي صــف، أنــواع العملیــاتِ
، تخطیط إنتاج كلي وحجوم وقطعةِ ووقتِ إنتظار، وأنظمة سحبِ اإلنتاجِ    . موجوداتِ

  نظمة الخدماتأ   ٦٠٥هصن 

ُ تصــمیمًا وتحلیــلَ المــوادِ التــي  ُ المواضــیع ن ّ ، إســتراتیجیاتَ تَتضــم ، تخطــیط المخــزنِ تُعــالجُ األنظمــَة
َ واإلنتاجَ  ، تكامل أنظمةِ التوزیع ، أنظمة إدارِة المخزنِ ُ الموجوداتَ ن ّ   .إلتقاط الطلب ، یُخز

  تخطیط وتصمیم المشروعات   ٦٠٦هصن 

، حسـاباتِ الجدولـة . سلسلة تصمیمِ المشاریِع  ، ومسـتوى التفصـیلِ ، حساب الوقتِ تطویر الشبكاتِ
فَة الوقتَ ، بیرت، والتشغیل على الحاسب ، مبادلًة كّل    .، سیطرة كلفةِ مشروعِ

 دعم واتخاذ القرار   ٦٠٧هصن 

ســتنتاج ملخــص بنــاءا  ٕ حاكیــانِ تَفْكیــر اإلنســانِ وا َ ختبــار أنظمــةِ حاســوب الــذي ی ٕ التصــمیم، بنایــة وا
 ِ ِ الناقصــةِ والضــبابیة التــي تَســتعملُ فیجــوال التصــمیم وتطبیــق وصــالتِ المســتعملِ . علــى البیانــات

ِ . بیســــكَ  ــــرار نــــاء نظــــام دعــــمِ الق ســــتعملَ الطــــالب  أدواتَ . مطلــــوب مــــن الطــــالب  تَصــــمیم وِب َ ی َ س
دیق أنظمتِهم ْ فةِ لتَص لِ تَ خْ ُ    .اإلختبارِ الم

 النظمة الدینامیكیة للمحاكاة والنمذجة   ٦٠٨هصن 

، العربـــات األرضـــیة، وا ، مثـــل الطـــائرِة . لماكینـــات، والســـیطرة الیدویـــةنمـــاذج األنظمـــةِ الدینامیكیـــةِ
 ِ   .مشروع برمجة للطالبِ . المحاكیات التفاعلیة. تقنیات وتطبیقات المحاكاةِ العددیة

  نظریة النماذج الخطیة   ٦٠٩هصن 

دَ  ُ اإلنحـــدار الخطـــي المتعـــدّ ُ المواضـــیع ن ّ التشـــخیص، إختیـــار النمـــوذج، إســـتدالل، تحلیـــل ، تَتضـــم
ْ التباینِ  ن ثنان مِ ٕ جة كالهما . عاملِ واحد وا اَل َ ع ُ د للمیني . النظریة والتطبیقات م  إستعمال الشدیّ

 البرمجة االخطیة والدینامیكیة   ٦١٠هصن 



 ِ یــةِ البعدیــةِ المحــدودة مــة تحلیلیــةِ وســماتِ االجــراء للبرمجــة الالخّط ُ . معالجــة ریاضــیة متقدّ ن ّ تضــم َ ی
ــاقِ  َ ع ُ ــقِ والم ُ التركیــبِ وتــأثیرِ الطــرقِ الحســابیةِ لتحقیــق الحــدّ األدنــى المنطلِ ــْاس . فحــص َ المقدمــة لقی

، مراجعة الحالةِ    المفاهیمِ النظریةِ

  قسم الهندسة الصناعیة

 ِ ة مركوف، نظریة برمجـة مركـوف، قـرار االجـراء المنفصـل ، البرمجـة الدینامیكیـةِ  المحدودة عالجُ ُ لم
    .للوقتِ المستمرِ ، عالقة تكامل المتغیرات والمبدأِ األقصى

 تطبیقات الحاسب في مراقبة االنتاج   ٦١١هصن 

، أساســیات جد ولـة اإلنتــاجِ ، مبـادئِ تطبیقـات الحاســب  لتنبـؤ المطلــبِ وتخطـیطِ اإلنتــاج والسـیطرِة
، و الوقت المناسب ، سیطرة المخزن التقلیدیة، تخطیط مصادرِ الموادِ    .تسلسل التشغیلِ

 نماذج انظمة االنسان وااللة   ٦١٢هصن 

ـر َ ب عتَ ُ ْ الســلوك البشــري الم ـن ســتعمالَ النمـاذج الریاضــیة مِ ٕ َ وا ّ التطـویر أخــذ فـي االعتبــار نظــرات . إن
، نظریة  ْ نظریةِ التقدیرِ ن ، نظریة الطوابیر، ونظریة مجموعات ضبابیةمِ  . السیطرِة

 التصنیع المدعم بالحاسب   ٦١٣هصن 

ات، وتفاعالت ،  أساسیات استخدام الكمبیوتر في التصمیم، بضمن ذلك العرض الهندسيِ والنموذج الصلبِ  ّ میز

 .تطبیقال َأو/ والتطویر . التطبیقات للتَصمیم، التحلیل، والتصنیع. الماكینةِ واإلنسان

 االنظمة الخبیرة   ٦١٤هصن 

ُ . مقدمـــــة للطـــــالبُ حـــــول نظریـــــةِ وموضـــــوع وتطبیقـــــات األنظمـــــةِ الخبیـــــرِة فـــــي الهندســـــة ن ّ تَتضـــــم
ُ صــــیغَ إعتراضــــاتِ معرفــــةِ  ، إطــــارات، شــــبكات، واألنظمــــة المنطقیــــة(المواضــــیع ، ) قواعــــد إنتــــاجِ

، إدراك، ذاكـــرة، ، منطـــق ضـــبابي، عوامـــل حقی)الحتمـــي وغیـــر الحتمـــي(الفـــرض فـــي الهندســـة  قـــةِ
 ، ـــةِ ، أهـــداف بحـــثِ حالی ـــم الماكینـــاتِ ّل َ ، تقنیـــات تَع القـــرارِ اإلســـتراتیجیة ، تصـــمیم األنظمـــةِ الخبیـــرِة

كمـلَ مشـروع تصـمیمِ فـي تنمیـةِ األنظمـةِ الخبیـرِة و. وتطبیقات في الهندسة ُ ْ ی ـبُ َأن جِ َ ـلّ طالـب ی / كُ
    .َأو تطبیقه

 االنتاجالذكاء االصطناعي في تخطیط   ٦١٥هصن 



 ِ دراســة وتطــویر الــذكاء الصــناعي . صــیاغة نمــاذج الــذكاء الصــناعي  لمشــاكلِ الهندســة الصــناعیة
لتخطیطِ اإلنتاج، أنظمةِ التصنیع ، بحوث العملیـات، العوامـل بشـریة، الهندسـة اإلنسـانیة، واإلدارِة 

َ التــــي تَتعامــــلُ مــــع منــــاطقِهم الم. الهندســــیة  تعاملون مــــع المشــــاریع َ ــــی َ ِ الطــــالب س ْ بحــــث ــــن نــــةِ مِ ّ عی
 ِ     .الدكتوراه

  نماذج نظم المعلومات في االنتاج  ٦١٦هصن 

 ِ النمــاذج، المواصــفات، وتطبیــق أنظمــةِ معلومــاتِ . تصــمیم أنظمــةِ المعلومــاتِ للتصــنیع المتكامــل
طـرق جمـِع البیانـات اآللـيِ وتكامـلِ معلومـاتِ أرضـیةِ . نمـوذج قاعـدة البیانـات العالئقیـةِ . المصنعِ 

  .قاعدةِ بیانات مضیّفِ المصنِع لتخطیطِ اإلنتاج والسیطرةِ المصنِع ب

  

  

  

  

  

  

  قسم الهندسة الصناعیة

  الفلسفة مقررات دكتوراةالمحتوى العلمي ل

 العملیات العشوائیة  ٧٠١هصن 

د؛ قیـــاس  حـــدّ ُ الوقــت المنفصـــل لسالســل مركـــوف وبواســون وتجدیـــد العملیــات ،الســـلوك العــابر والم
   .واالجراءات المرفقة التكلفة المتوسطَة لألنظمة

 النقل وسالسل اإلمداد  ٧٠٢هصن 

، توجیه  ، تخطیط توزیِع ، إختیار النمطِ ُ تمثیلَ سالسل االمداد، موقع موقِع ُ المواضیع ن ّ تَتضم
 ِ ، أنظمة المعلومات الجغرافیة، وقضایا السیطرِة الفوریة ، إدارة التجدیدِ ، إدارة المطلبِ   .عربةِ



 اإلمثلنماذج التمویل   ٧٠٣هصن 

ِ التَمویــل، یضــمن ذلــك تحقیــقِ  مقدمـة إلــى تقنیــاتِ تحقیــقِ األمثلیــة بالتأكیــدِ الخــاصِّ علــى تطبیقــات
، التلقیح، و المخاطر    .إدارة أمثلیة الحقیبةِ

 الهندسة اإلدراكیة  ٧٠٤هصن 

 ُ ـم وم ْ ة تطبیق مفاهیمِ علـم اإلدراكِ إلـى تصـمیمِ النظـامِ وتطـویرِ المفـاهیمِ التـي تسـاعد علـى فَه دَ ـاعَ َ س
  .اإلدراكِ في البیئاتِ المعقّدةِ طبیعیًا َأو تقنیاً 

 انظمة األمان الفوریة الحرجة  ٧٠٥هصن 

، واستقرار البرامجِ  شَرِيّ َ أ الب ، الخَط   .دراسة أمانِ النظامِ

ّ  اتقرار التحلیل   ٧٠٦هصن   ااقتصادی

، اإلختیــار اإلجتمــاعي، مفــاهیم  ُ التفضــیالتَ والمرافــقَ ُ المواضــیع ن ّ ، نظریــة األلعــاب تَتضــم الموازنــةِ
، نظریةِ التصویت ، والتوافق المحفّز   .التعاونیة والغیرتعاونیة ، آلیات السعر، آلیات المزادِ

  نظریة الموثوقیة  ٧٠٧هصن

 ِ     .خواص الهیكلیة وثقة األنظمةِ المتماسكة

 قیاسات األنظمة البشریة المتكاملة  ٧٠٨هصن 

  .تحمیل األعباء، إستراتیجیة التشغیل واألداءمقاییس األنظمةِ المعقّدةِ یتضمن ذلك 

 Iاإلحصاء الریاضي   ٧٠٩هصن 

ـــةِ اإلســـتداللِ اإلحصـــائيِ  ـــدیر واإلختبـــار. المقدمـــة الصـــارمة لنظری ـــیم المحاســـبین . التق ـــاء وتقی البن
 ِ   . التقلیل والزیادة، واألمثلة،أساسیات نظریةِ القرار . واإلختبارات

 IIاإلحصاء الریاضي   ٧١٠هصن 

ختیــار النمـــوذج،  ٕ رتــداد وا ٕ د، إســـتدالالت والتكامــل والتشــخیص وا اإلنحــدار الخطــي البســیط والمتعــدّ
، تحلیل عاملي ، تصمیم أساسي وتحلیل التجاربِ َ طرقَ اإلرتدادِ م   .تَقدّ



 Iالتعظیم   ٧١١هصن 

 ِ ـــات البرمجـــة الخطیـــة ـــات، وتطبیق ـــة، خوارزمی َ . نظری ـــَة البســـیطَة وقـــرار ُ الطریق ُ المواضـــیع ن ّ  تَتضـــم
عة اجَ َ ر ُ ، الطرق البسیطة الثنائیة والم    اإلنحطاطِ وثنائیةِ وتحلیلِ الحساسیة، تحلیل للعوامل قاعدةِ

 


