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  :أهداف السقرر  -9
باستخجام أساليب بحهث العمميات )الخياضية واإلحرائية( لمداعجة متخح القخار  معالجة المذاكل اإلدارية

 .في اتخاذ القخار األمثل في عل نجرة المهارد المتاحة
 مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم -11
 المعخفة والفهم  - أ

 مداعجة متخح القخار في اتخاذ القخار األمثل في عل نجرة المهارد المتاحة. 
  (.معالجة المذاكل اإلدارية باستخجام األساليب الكمية )الخياضية واإلحرائية 
 زيادة المعخفة لجى الظالب من خالل مناقذة النتائج وتفديخها. 

 الخاصة بالمهضهع  المهارات  - ب
   تحهيل المذاكل الهاقعية في الذخكات والمؤسدات الخجمية واالنتاجية الى نماذج رياضية ومن ثم

 حمها حاًل امثال 
   معخفة وتعمم كيفية بناء النماذج الخياضية وكيفية حمها باستخجام الظخق الخياضية 

 طخائق التعميم والتعمم
  .محاضخات 
 .مناقذات 

 طخائق التقييم
  المذاركة في قاعة الجرس 
  اختبارات فرمية ونهائية وانذظة صفية اخخى 
 مهارات التفكيخ -ج

 د الحل االمثل لهاامن خالل تحهيل المذاكل الهاقعية الى نماذج ومعادالت رياضية ومن ثم ايج. 
   ًتعمم كيفية استخجام المعادالت الخياضية وكيفية حمها حال امثال. 



 طخائق التعميم والتعمم
  عمى نحه تظبيقي مختبط بهاقع الحياة اليهمية لجحب الظالب الى مهضهع الجرس المحاضخةادارة.  
  ببعض االنذظة والهاجبات الجماعيةتكميف الظالب. 
  واالختبارات لألنذظةتخريص ندبة من الجرجة. 

 طخائق التقييم
  المذاركة الفاعمة في قاعة الجرس دليل التدام الظالب لمهضهع الجرس وتحممه المدؤولية 
  االختبارات األسبهعية والذهخية والفرمية 
  االلتدام بالهقت المحجد لممحاضخات و تقجيم التقاريخ البحثية 

 (العامة والمنقهلة ) المهارات األخخى المتعمقة بقابمية التهعيف والتظهر الذخري  المهارات -د 
  عممية أساليباكتداب خبخة في معالجة المذاكل الهاقعية باستخجام. 
 اكتداب خبخة في بناء وحل النماذج الخياضية.  
 تذخيص وتحميل ومعالجة المذاكل واتخاذ القخارات الدميمة. 

 التحتيةة البشي -11

 :القراءات المطلوبة 
 كتب المقرر ▪

 اخرى ▪

(. 9112. )قتيبة نبيل وصالح، سرمد علوان، نايف -1

الضاد للنشر . بحوث العمليات إمكانيات وتقنيات

 .والتوزيع

 يوجد  ال   متطلبات خاصة 
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 دائخة ضمان الجهدة واالعتماد األكاديمي
 قدم االعتماد الجولي         

 
 

 بشية السقرر -12

 مخرجات التعلم الداعات األسبهع
اسم الهحدة / السداق أو 

 السهضهع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

 3 األول
االطالع على تاريخ 

 هذا العلم ونذأة
مفههم، نذأة، وتطهر بحهث 

 العسليات
 إمتحان + نذاط محاضرات

السعرفة واالطالع  3 الثاني
 على هذا االسلهب

 إمتحان + نذاط محاضرات مفههم البرمجة الخطية

السعرفة واالطالع  3 الثالث
 على هذا االسلهب

ألنسهذج البرمجة الريغة العامة 
 إمتحان + نذاط محاضرات الخطية

السعرفة واالطالع  3 الرابع
 على هذا االسلهب

الريغ الرياضية ألنسهذج 
 إمتحان + نذاط محاضرات البرمجة الخطية

 3 الخامس
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
طرق حل نساذج البرمجة 

 إمتحان + نذاط محاضرات الخطية

 3 الدادس
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 الطريقة البيانية

 إمتحان + نذاط محاضرات

 3 الدابع
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 Simplex) الطريقة السبدطة

Method) إمتحان + نذاط محاضرات 

 3 الثامن
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 إمتحان + نذاط محاضرات (Big-M)  الكبيرة M طريقة

 3 التاسع
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
السرحلتينطريقة ذات   (Two-
Phase) إمتحان + نذاط محاضرات 

 إمتحان  إمتحان شهري   3 العاشر

 3 الحادي عذر
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 إمتحان + نذاط محاضرات مفههم أنسهذج الشقل



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 الثاني عذر
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 إمتحان + نذاط محاضرات طريقة الركن الذسالي الغربي

 3 الثالث عذر
ومعرفة طرق تعلم 

 الحل
 إمتحان + نذاط محاضرات طريقة اقل كلفة

 3 الرابع عذر
تعلم ومعرفة طرق 

 الحل
 إمتحان + نذاط محاضرات طريقة فهجل التقريبية

الخامس 
 عذر

 إمتحان  اإلمتحان الشهائي للسادة  3


