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 جعل الطالب قادر على اتخاذ  القرارات االدارية بأستخدام االساليب الكمية ) اساليب بحوث العمليات (
 .مع امكانية التطبيق على الواقع العمليمن خالل بناء االنموذج الرياضي وحله وتحليل النتائج 

 

 مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي ))مراجعة البرنامج األكاديمي((

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

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

 البرنامج.



    ديالىأسم الجامعة: 
 اإلدارة واالقتصاد أسم الكلية:  
  االحصاء  أسم القسم:

   كريم قاسمأسم المحاضر:
 مدرس مساعداللقب العلمي: 
   الماجستيرالمؤهل العلمي:

 

 جمهورية العراق
وزارة التعليم العالي و البحث  

 العلمي
 جهاز االشراف التقويم العلمي

 

 

 
 
 

 
 

 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم .11

 -جعل الطالب قادر على فهم :  المعرفة والفهم  -أ
 أهم المبادئ واالساسيات  في بحوث العمليات  . -1أ

 االساليب الرياضية المستخدمة  في معالجة المشاكل الكمية.اهم -2أ

 بناء االنموذج الرياضي للمشكلة وحله . -3أ
 تفسير النتائج وتطبق الحل على الواقع . -4أ
  -5أ
   -6أ

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب 

 القدرة على التواصل مع االستاذ. -مهارات القدرة : – 1ب

 القدرة على تحليل وتشخيص المشاكل. -مهارات شخصية :  - 2ب

 أستخدام  البرامج في حل المشاكل . -مهارات  تحليلية : – 3ب

     -4ب

 طرائق التعليم والتعلم      

 

 االستجواب المباشر   -4االسئلة االفتراضية       -3المناقشة والحوار     -2المحاضرة     -1

 

 

 طرائق التقييم      

 أسئلة توضيحية -3التقيم الذاتي        -2حل االسئلة والواجبات      -1

 

 

 
 مهارات التفكير -ج

 التفكير البسيط )القدرة على فحص وتقيم  المواضيع ( -1ج

 دراسة وتميز المواضيع (التفكير الناقد )القدرة  على  -2ج

 -3ج

   -4ج
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 الواجبات     -3أختبارات شفوية         -2متنوعة      أختبارات -1

 

 

 طرائق التقييم    

 امتحان نظري +امتحان عملي+ امتحان شفوي

 

 

 
 المهارات  العامة والمنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي (. -د 

 مهارات جمع وتحليل المعلومات . -1د

 مهارات  التدريب والتطوير الشخصي . -2د

 مهارات اعداد المفاهيم االدارية. -3د

    -4د
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 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة
اسم الوحدة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

معرفة بمجاالت بحوث  4 1
 العمليات

مقدمة في بحوث العمليات 
 )اهم المجاالت(

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 

/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات 

 نظري+ عملي

كيفية صياغة االنموذج  4 2
 الرياضي للمشكلة

االنموذج الرياضي 
 وصياغته

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 

/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات 

 نظري+ عملي

كيفية حل االنموذج  4 3
 +عمليالخطي

البرمجة الخطية وطرق 
 الحل

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 

/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات 

 نظري+ عملي

المحاضرة والمناقشة  الحل بأستخدام السمبلكس استخدام السمبلكس+عملي 4 4
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 

/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات 

 نظري+ عملي

استخدام المتغيرات  4 5
المحاضرة والمناقشة  Big-Mطريقة  االصطناعية في الحل

 والحوار واالستجواب

الذاتي  التقيم

/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات 

 نظري+ عملي

 االنموذج المقابل 4 6
التحويل من والى 
 االنموذج المقابل

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 

/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات 

 نظري+ عملي

المحاضرة والمناقشة  المقابل حل االنموذج فوائد االنموذج المقابل 4 7
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 

/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات 

 نظري+ عملي

العالقة بين المتغيرات في  4 8
 االنموذج االولي والمقابل

 حل انموذج اولي ومقابل
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

الذايت  التقيم
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 طرق حل مشاكل النقل مشاكل النقل وتطبيقاتها 4 9
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

حلول  اختبار امثلية االمثلية في نماذج النقل 4 10
 مشاكل النقل

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 حل مشاكل التخصيص مشكلة التخصيص 4 11
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذاتي 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
عملينظري+   
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 نظرية اتخاذ القرارات اتخاذ القرارات 4 12
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

دأ المنافسة واتخاذ مب 4 13
 القرارات

 نظرية المباريات
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

الذايت  التقيم
/االختبارات الشفوية / 

ات+ امتحانالواجبات  

 طرق حل المباريات االستراتيجيات 4 14
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

البرمجة الخطية ونظرية  4 15
 المباريات

حل مصفوفة مباراة من 
 nالرتبة 

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 
16 
 

بناء قواعد واساسيات  المخططات الشبكية 4
 شبكات االعمال

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 طريقة المسار الحرج حساب وقت المشروع 4 17
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

تقيم ومراجعة المشاريع  تقيم المشاريع 4 18
 )بيرت(

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

الذايت  التقيم
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 تكاليف الوقت للمشاريع 4 19
تقيم ومراجعة التكاليف 

 للمشروع

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 تقليص وقت المشروع 4 20
وقت خطوات تقليص 
 المشروع

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 اساسيات نظام الخزين ماهي نماذج الخزين 4 21
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 عملينظري+ 

التقيم الذايت المحاضرة والمناقشة  نموذج شراء بدون عجز الطلبية والعجز في الخزين 4 22
/االختبارات الشفوية / 
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+ امتحان الواجبات والحوار واالستجواب
 نظري+ عملي

 نموذج شراء بعجز الطلب بوجود عجز 4 23
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

الذايت  التقيم
/االختبارات الشفوية / 

 الواجبات

 نموذج انتاج بدون عجز االنتاج بدون عجز 4 24
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 نموذج شراء بعجز االنتاج بوجود عجز 4 25
المحاضرة والمناقشة 

واالستجوابوالحوار   
التقيم الذايت 

/االختبارات الشفوية / 
+ امتحان الواجبات

 نظري+ عملي

 مفهوم الخصم 4 26
مقدمة عن الخزين في 
 ضل خصم االسعار

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

 الواجبات

 صفوف االنتظار 4 27
مقدمة في صفوف 

 االنتظار

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 نماذج صفوف االنتظار تطبيقات صفوف االنتظار 4 28
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

االنموذج الرياضي في  4 29
 صفوف االنتظار

حل مشاكل صفوف 
 االنتظار

المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات
 نظري+ عملي

 مفهوم االخطية 4 30
مقدمة في البرمجة الغير 

 خطية
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

الذايت  التقيم
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات  

 الدوال المقعرة والمحدبة التقعر والتحدب في الدوال 4 31
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

+ امتحان الواجبات  

 مفهوم البرمجة الديناميكية 4 32
مقدمة في البرمجة 

 الديناميكية
المحاضرة والمناقشة 
 والحوار واالستجواب

التقيم الذايت 
/االختبارات الشفوية / 

 الواجبات
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 القراءات المطلوبة :

  النصوص األساسية 
 كتب المقرر 
      أخرى 

 االساليب الكمية يف اختاذ القرارات –حبوث العمليات 
 مقدمة يف حبوث العمليات

 الكمية اختاذ القرارات

متطلبات خاصة ) وتشمل على سبيل المثال 

ورش العمل والدوريات والبرمجيات 

 والمواقع االلكترونية (
 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على سبيل 

المثال محاضرات الضيوف والتدريب 

 المهني والدراسات الميدانية ( 
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  المتطلبات السابقة

 15 أقل عدد من الطلبة 

 41 أكبر عدد من الطلبة 

 


