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 مقدمة 
فيُالعديدُمنُمجاالتُالحياةُاملهنيةُ ا،مهمُُاعنصُرُُ،أوُماُيسمىُأيضاُبجدولُالتوقيتُُ،عتبرُالجدولُالزمنييُ 

ُبصفة خاصةُعامةُ بصفةُ والجامعيةُ الدراسيةُ ُ،والحياةُ كاملحاضراتُ البيداغوجيةُ النشاطاتُ أوُُ لتخطيطُ

تضم ُُُعد ُويُ ُاالختبارات. ألنهاُ اإلدارةُ تواجهُ التيُ املشاكلُ أصعبُ منُ التوقيتُ جداولُ الجهاتُُُتصميمُ منُ العديدُ

 منُالقيود.ُالكثيُرُُراعىالفاعلةُويجبُأنُت
 

 جدول التوقيت  مفهوم .1

ُاألفواجُُ يسمحُُ،استعمالُالزمنُعملُتربويُبيداغوجيُهامُُجدوُل التوقيتُأوُُجدوُل إعداد إنُ ملجموعةُمن

ُُ،إشرافُمجموعةُمنُاألساتذةُاملعينينُلهذاُالغرض التربويةُباملؤسسةُبممارسةُأنشطةُبيداغوجيةُوتربويةُتحت

 التوقيتُمنُتفاعلُثالثةُعناصرُأساسيةُهي:ُجدوُل كوُنلذاُينبغيُأنُيُ ُ.معينة ويتمُذلكُفيُأوقاتُمحددةُوأماكن

والطلبة )األساتذةُ البشريُ )الوقت(، ،)العنصرُ الزمنُ العاديةُ عنصرُ القاعاتُ أوُ )الحجراتُ املكانُ عنصرُ

ُواملتخصصة(ُ.

.ُالتوقيتُعمليةُبالغةُاألهميةُفيُسيرُاملؤسسة،ُوخاصةُمنُحيثُالنشاطُالبيداغوجيُُجدوُل إعداُدإنُُُ

تطبيقهاُفيُامليدانُُ وإجراءاتُُ،التعليماتُواملناشيرُواملواقيتُالرسميةُالخاصةُبكلُمادةُُجدولُالتوقيتُُويجسد
التالميذُُُوخدمةُبالتساويُوبعدالة،ُلتكونُفيُصالح عةُعلىُمختلفُأيامُاألسبوععلىُشكلُوحداتُبيداغوجيةُموزُ 

لوُن
 
 التربويةُوالتعليميةُ. محورُالعمليةُالذينُيمث

 

 لفاعلة في جدول التوقيت العناصر ا .2

 يتميزُجدولُالزمنُباملجموعاتُالتاليةُ:ُ

مهمةُمعينةُقدُتختلفُمنُميدانُإلىieُُُُُُتمثلُُبحيث n,…,e2, e1E= {e{ دةُمنُاملهامُومجموعةُمحد .1

 .،ُإلخآخر:ُمحاضرة،ُأعمالُمواجهة،ُامتحان،ُورشة

مجالُزمنيُمحدود،ُمخصصُلحصةُُُُهو it بحيثr,…,t2,t1T= {tُُ{دةُمنُالفتراتُالزمنيةُُُومجموعةُمحد .2

(ُ.تربوية
ً
 .وقدُتختلفُمدةُهذهُالفتراتُحسبُنوعُاملادةُونوعُالحصةُ)محاضرةُأوُأعمالُتطبيقيةُمثال

القاعاتُُ .3 املواد  ، m,…,l2,l1L= {l{مجموعةُمحدودةُمنُ التيُ وتختلفُهذهُالقاعاتُحسبُ الدراسيةُ

 ُ.لخ،ُإاُربتطبيقية،ُمخقاعةُمحاضرات،ُقاعةُأعمالُموجهة،ُقاعةُأعمالُ تدرسُفيهاُوالتيُيمكنُأنُتكون:

4. ُُ املجموعةُحسبv…,p2,,p1P= {p{مجموعةُمحدودةُمنُاألساتذة تُ  ،ُوتختلفُهذهُ التيُ درس،ُُاملادةُ

وذلكُحسبُاختالفُُ،ُُأستاذُأعمالُتطبيقية ،ُأستاذُأعمالُموجهة،امحاضُرُُاأستاذُُ:حيثُيمكنُأنُيكوُن

 ُ.الرتب
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التربوية .5 األفواجُ منُ محدودةُ مجموعاتيُ  u…, a2,,a1A= {a{مجموعةُ فيُ تجميعهاُ ألغراضُُ مكنُ

 .بيداغوجيةُكاملحاضراتُمثال

ُُالفترُةُُخاللeiُُاملهمةُُُُ،ُتنجزبمعنى )u, aq, pk, lj, tie (يمكنُتمثيلُكلُهذهُالعناصرُفيُخماسيةُمنُالشكل

  .u aمعُالفوج qp األستاذُِقَبلمنُ kl القاعةُداخل jt الزمنية

 

 اإلنجاز  عند مراعاتها الواجب القيود .3
يُ  ُلوجودُعدةُمجموعاتُأوُأطرافُفاعلةُلكلُمنهاُشروطُُإنُمشكلُجدولُالتوقيتُالُ

ً
حلُبسهولةُنظرا

 :نُمنُالقيودُاوهناكُنوعُ .ينجرُعنهاُجملةُمنُالقيودُواملواصفاتُالواجبُمراعاتهُاُ،خاصةُبهُا

    اإلجباريةالقيود 1.3. 

ُ،يكونُجدولُالتوقيتُغيرُقابلُلالستعمال وبدونهُا نجازوهيُعبارةُعنُشروطُضروريةُيجبُاتباعهاُعندُاإُل

ُكاآلتيُ:ويمكنُتصنيفهاُ
 

ُقيود أحادية  1.1.3. 

ُالقيودُاألحاديةُتخصُ
َ
 ُنوعين:الواحدةُوتنقسمُإلىُُُالخماسية

التأكدُمنُتوافقُعنصرُماُمنُالخماسيةُمعُباقيُالعناصرُُُ،(exclusionقيودُاملنعُ) • كأنُتبرمجُُُُ،ودورهاُ

درسة.املحاضرةُفيُقاعةُالئقةُبهاُأوُأنُيكونُاألستاذُمنُاختصاصُالوحدةُُ
 
 ُامل

ودورهاُالحرصُعلىُضرورةُارتباطُعنصرُُُُ،وهيُعكسُالنوعُالسابق ُ،(spécification)قيودُالتخصيصُُ •

فيُالقاعةُُُُ،آخرُمنهُاخاصُمنُالخماسيةُمعُعنصرُُ TP2ُُُكأنُتقامُحصةُاألعمالُالتطبيقيةُ
ً
ُُُُ،مثال

ً
نظرا

ُلتوفرهاُعلىُاملعداتُالخاصةُبإنجازُالدرسُ.
 

 قيود ثنائية  2.1.3. 

ُُأصناف:ُُةوتنقسمُإلىُثالثُ،أيُخماسيتينُفيماُبينهمُاُ،وهيُقيودُتهمُزوجينُمنُاملهام

سُُكأنُيدرُ ُ،غوجيتينُمتعارضتينُفيماُبينهمُايداودورهاُمنعُبرمجةُحصتينُبُُ،قيودُمتعلقةُبالزمانُواملكان •

فيُُُُذاتهُُوفيُالوقتُُذاتهُاُُتشتركُالقاعةُُأنُُأوُُ،وفيُقاعتينُمختلفتينذاتهُُفوجينُفيُالوقتُُنفسهُُاألستاذُُ

النوويةُُ الفيزياءُ فيُ محاضرةُ الخوارزمياتُُوأخرُىتدريسُ فيُُتبرمَُأنُُوُُأُُ،فيُ محاضرتانُ ذاتُهجُ ُُالوقتُ

ُ.ذاتهُاُمجموعةللُو

 .كأنُتبرمجُاملحاضرةُقبلُاألعمالُاملوجهةُ،تختصُبالترتيبُفيُمجالُالزمنُبينُمهمتينُوُُ،القيودُالجوارية •
 

ُالقيود التحسينية  2.3. 

التوقيت نوعيةُجدولُ الناتجُُُ،وهيُقيودُتحسنُمنُ الجدولُ تجعلُ أنُمراعاتهاُ أيُ غيرُضرورية،ُ ولكنهاُ

 ُعدةُأنواع،ُنذكرُمنها:منُأفضلُنوعية.ُوهيُ

 القيود البيداغوجية  1.2.3. 

ُُنُالجانبُالبيداغوجيُللجدول.ُعلىُسبيلُاملثال:يتحستعملُالقيودُالبيداغوجيةُعلىُ

 ُ.للطلبةُأوُلألستاذُفيُاليومُتجنبُبرمجةُحصةُواحدة •

الحصة • نوعُ برمجةُ الخليةمثلُُُُذاته،ُُاليومُُفُيُُذاتهُاُُلوحدةلُُذاتهُاُُتفاديُ علمُ لوحدةُ ُبرمجةُمحاضرتينُ

ُذاتهُ.ُوفيُاليومذاتهاُمجموعةُلل
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  القيود الخاصة باألساتذة2.2.3. 

ُُ.شخصيةمنحهُيومُراحةُفيُاألسبوعُألغراضُمثلُُ،التيُتراعيُالظروفُالشخصيةُلألستاذوهيُ
ُ

ُ القيود التنظيمية3.2.3. 

ُعلىُالتوزيعُالعادلُواملتوازنُللحصصُفيُاألسبوعُأوُتفاديُوجودُثغراتُأوُفراغاتُكبيرةُُ
ً
التيُتحرصُمثال

 .ثمُمحاضرةُأخرُىُ،ساعات6ُُـثمُفراغُلُ،صباحُا8ُمحاضرةُعلىُُ،ُمثالبينُالحصصُالبيداغوجية
ُ

 جدول التوقيت  إنجاز  .4

إلىُُُ باإلضافةُ الحل.ُ وتقنياتُ طرقُ منُ العديدُ إلىُظهورُ إعدادهاُ وصعوبةُ الزمنيةُ الجداولُ أهميةُ أدتُ

تقنياتُُ أوُعلىُ البياني(ُ الرسمُ الرياضياتُ)خاصةُنظريةُ تعتمدُعلىُ "الكالسيكية"،ُظهرتُطرقُحديثةُ األساليبُ

ُ.الحاسوبوبرامجُ
 

 الطرق الكالسيكية  1.4. 

ُُ
 
إنجازُالجدولُُُفيهُاُُويرتبطُُإلخ.لوحُتنظيمي،ُورقُملون،ُُُُ:وسائلُوتقنياتُبسيطةستعملُفيهاُُوهيُطرقُت

ُهذهُالطريقةُبعدةُمراحلُ:ُبقدرةُوكفاءةُاملكلفُباإلنجاز.ُتمر ُ

ُُُ   مرحلة اإلعداد1.1.4. 

ُاملثالُ:يتمُفيهاُجمعُاملعلوماتُاألساسية،ُعلىُسبيلُ

 ُ؛عددُاألساتذةُاملتوفرينُلكلُوحدةواملجموعاتُحسبُحددُفيهاُعددُاألفواجُيالتربويةُالتيُُالخريطة •

 ،ُالخُ؛األقدميةُوُةتوزيعُمهامُاألساتذةُحسبُالكفاء •

 ُ؛نواعهُاأكشفُهياكلُاملؤسسةُومرافقهاُكعددُالقاعاتُُو •

ُُ.كشفُتعدادُالطلبةُوتحديدُاألفواجُواملجموعات •
 

ُُُُُمرحلة اإلنجاز2.1.4. 

ُ،الثانيُخاصُباألساتذةُويتمُذلكُعبرُاستعمالُثالثةُجداول:ُاألولُخاصُبالطلبةُ)األفواجُواملجموعات(،ُُ

ُالتنظيميُالذيُيستخدمُبطاقاتُُُ،أنواعها.ُهناكُطريقةُثانيةُلذلككلُُلقاعاتُبخاصُبُاوالثالثُُ وهيُاستعمالُاللوح

ُ سجلُفيهاُبعضُاملعلوماتُالخاصةُباملادةُواألستاذُوالفوج.تملونةُ
ُ

  الطرق الحديثة2.4. ُ

ُأخرى،ُلجأتمنُناحيةُُُُالتعقيدُوتعددُالقيودُاملتعلقةُبإعدادهُاُوُُنظراُألهميةُالجداولُالزمنيةُمنُناحية،

التيُُُ،أوُماُسميناهاُبالحديثةُُ،املؤسساتُالستخدامُعدةُطرقُلحلُمشكلُجدولُالتوقيت،ُخاصةُالطرقُالعلمية

ُالجداول.ُكانُلهاُفضلُكبيرُفيُتسهيلُإعداد
 

 )البيانات(  نظرية املخططات 1.2.4.

ُنظريةُاملخططاتُ)أوُنظريةُالبيانات(ُفرعاُمن  تسعىُإليجادُحلولُللمسائلُُُوُُ،علمُبحوثُالعملياتُُتعد 

ولعلُمسألةُجداولُالتوقيتُواحدةُمنُتلكُاملسائلُاملعقدةُالتيُساهمتُنظريةُاملخططاتُفيُاقتراحُحلولُُُ.املعقدة

علىُسبيلُاملثال،ُُُُ.(methods scheduling(ُأوُطرقُالجدولةُ)coloration graphكاستعمالُطريقةُالتلوينُ)ُُ،لهُا

تظهرُفيهُالقاعاتُواألساتذةُعلىُشكلُُُُ،ُ(graph)ُُأوُبيانُُطريقةُالتلوينُجدولُالتوقيتُعلىُشكلُمخططتمثلُُ
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)عُ  تُ ُُ،(nodesقدُ )بينماُ باألقواسُ الزمنيةُ الفتراتُ منedgesُُمثلُ عددُ أقلُ باستعمالُ األقواسُ تلوينُ والهدفُ ُ.)

ُ.ذاتهُاُالعقدةُينُعلىقعذاتهُوااللونُبقوسينُُبحيثُالُنجداأللوانُ
ُ

    الخوارزميات اإلرشادية 2.2.4.

( اإلرشاديُ البحثُ أيضاُخوارزمياتُ أيُُُإنهُاُُ.(metaheuristicsتدعىُ معُ للتكيفُ قابلةُ الُشكليةُ طرقُ

ُ،ُمثلُ:وغالباُماُتكونُمستوحاةُمنُالطبيعةُ،مشكل

 ُ؛(neural networksالشبكاتُالعصبونيةُ)ُكُ،البيولوجيُا •

منُتصرفاتُالنملُعندُالبحثُعنُُُُاملأخوذُة (ant colony optimization algorithmخوارزميةُالنملُ) •

 ُ؛ [5]،الطعام

 ُ؛[1]ُلألفضل((ُاملستنبطةُمنُنظريةُداروينُ)البقاءalgorithms geneticُالخوارزمياتُالجينيةُ) •

• ُ املستقاةُ الفيزياءالخوارزمياتُ ُ،منُ ُ( املحاكيُ التلدينُ خوارزميةُ  ُ(annealing simulatedمثلُ

 .[3]ُ،لعمليةُتلدينُاملعدُنُاملشابه

نُُأقلُطاقةُلنظامُُيشبهُالعثورُعلىُالحلُاألمثلُللمشكلةُإيجادَُ .ُلذلك،ُعندماُيبردُالنظام،ُتنخفضُُمعي 

ُ،ُفإنُحلُاملشكلةُ"ينخفض"ُإلىُأقص ىُحد.ذاتهُالطاقةُتدريجًيا،ُوباملعنى
ُ

 األنظمة متعددة الوكالء   3.2.4.
ُيُ 

َ
يتكوُ طل الذيُ النظامُ علىُ عدةُُقُ منُ اسمُُنُ الوكالُءالنظامُُوكالءُ .ُُ)System) Agent Multi ُمتعددُ

.ُيمتلكُُعمالهُفيُبيئتُهأيستقبلُاملعلوماتُمنُبيئتهُويعالجهاُويؤديُُ مستقلُتعريفُالوكيلُالذكيُبأنهُنظامُُويمكن

والُيوجدُُُُُ،نظرُمحددةُُوكيلُوجهةكلُُللوكيلُفيُالنظامُمعلوماتُوقدراتُغيـرُمكتملةُلغرضُحلُاملسائل،ُوبالتاليُُا

 .وتكـونُالبياناتُغيرُمركزيةُواملعالجةُغيرُمتزامنةُ،لنظـامفيُاتحكمُعامُ

ُ [4,2] .لُالنظامُمتعددُالوكالءُلحلُمشكلُجدولُالتوقيتُفيُعدةُبحوثُمثلعمُِاستُ لقدُ
 

 برمجيات ونظم دعم القرار   4.2.4.

ال بينُ والخصوصياتُُُجوانبمنُ املتطلباتُ جميعُ ومراعاةُ النمذجةُ صعوبةُ السابقةُ للطرقُ السلبيةُ

بالجدول.ُُ أنهُُاملتعلقةُ إلُىنالحظُ املستخدمونُ يلجأُ ماُ وسائلُُُُغالًباُ وأدواتُُُُكاستخدامُُأخرُىانتهاجُ برمجياتُ

ُأوُنُ  معلوماتية
 
 مُدعمُالقرارُ.ظ

ُنُ 
 
هيُعبارةُعنُتطبيقاتُحاسوبيةُتقومُبجمعُ DSS أو )System) Support Decision مُدعمُالقرارظ

تساهمُفيُإيصالُُُُأُنُُوتنظيمُوتحليلُالبياناتُبهدفُمساعدةُاإلدارةُعلىُاتخاذُالقراراتُالصحيحةُالتيُمنُشأنهُا

الزمنيةُُ ة.املنشأةُألهدافهاُاملوضوع املخصصةُإلعدادُالجداولُ القرارُ العديدُمنُأدواتُدعمُ برنامجُُُمثُل هناكُ

 [7] .ا(ُ،VisualyTimetablingوبرنامجُ"الجدولةُاملرئية"ُ) ، [6]ُ(EDTُ "جدولُالتوقيت"ُ)
ُ

لذاُتظلُُُوُ،اآلنُفيُحلُهذهُاملشكلةُبشكلُنهائيكلُهذهُالطرقُلمُتنجحُحتىُُ إنوفيُاألخير،ُيمكنناُالقولُُ

 .املسألةُمطروحة
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