
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

علوم الحاسوب والریاضیاتكلیة /جامعة القادسیة المؤسسة التعلیمیة.١

الریاضیاتقسم القسم الجامعي / المركز.٢

٣٣٨ر/بحوث العملیاتاسم / رمز المقرر.٣

البرامج التي یدخل فیھا.٤

دوام رسميأشكال الحضور المتاحة.٥

الثالثةالسنة الدراسیة /األولالفصل الفصل / السنة.٦

٤٥(الكلي)عدد الساعات الدراسیة .٧

٢/٢/٢٠١٤ھذا الوصفتاریخ إعداد .٨

مراجعة أداء مؤسسات التعلیم العالي ((مراجعة البرنامج األكادیمي))

بحوث العلملیات من فروع الریاضیات المھمة ولھ تطبیقات عدیدة في االقتصاد  (مسائل اكبر ربح واقل 
خسارة) ومعالجة مسائل النقل.

أھداف المقرر.٩
معرفة الطالب بنماذج النقل كأحد أسالیب بحوث العملیات المستخدمة في التخطیط -

الستغالل الموارد المتاحة بأفضل الطرق الممكنة.
.اختیار الحلول المثلى لمسألة النقلقابلیة الطالب على -
.التخصیصمسألةبواإللماممعرفةال-
تكوین مخطط شبكي النجاز المشاریع.كیفیة قابلیة الطالب على-



مخرجات التعلم وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم.١٠

والفھم المعرفة-أ
.لبحوث العملیاتاألساسیةالمفاھیم الخبرة والمعرفة في اكتساب- ١أ
.القدرة على تعیین عدد من الموظفین ألداء عدد مساوي من الوظائف بأقل كلفة- ٢أ
ة الطالب كیفیة استخدام المخططات الشبكیة لتخطیط وتنفیذ ومراقبة المشاریع واألعمال مثل معرف- ٣أ

خطوط السكك الحدیدیة وشبكات الھاتف.
في تحدید المشكلة والھدف والبحث عن الحلول واختیار األفضل.قابلیة الطالب على اتخاذ القرار - ٤أ
- ٥أ
-٦أ

المھارات الخاصة بالموضوع -ب 
التدریب الصیفي- ١ب
تقاریر علمیة - ٢ب
بحوث تخرج- ٣ب
- ٤ب

طرائق التعلیم والتعلم 

. یةقراءات ، تعلم ذاتي ، حلقات نقاش-
في قاعة الدرس .التفاعل والمشاركة-
.المناقشة والعصف الذھني-
.الجماعیةوالواجباتاألنشطةببعضالطالبتكلیف-
ى بعض المواقع االلكترونیة لإلفادة منھا . إرشاد الطالب إل-

طرائق التقییم 

.المناقشات المباشرة مع الطالب في المحاضرات-
.لتمارین (الواجبات)اوالتقاریرتقدیم-
.ئیةونھافصلیةآنیة ، اختبارات -

مھارات التفكیر-ج

.جاباتتوجیھ أسئلة لكل الطالب داخل القاعة ثم مناقشة اإل-١ج
.ھا حلبالمشكلة وتحویلھا إلى نموذج برمجة خطیة والتفكیر الطالب علىقدرةتطویر-٢ج
.والریاضیاتي في إیجاد حلول المسائلالتفكیر المنطقي- ٣ج
- ٤ج



طرائق التعلیم والتعلم 
الوقتبأھمیةیشعرنحوعلىالمحاضرةإدارة.
الجماعیةواجباتوالاألنشطةببعضالطالبتكلیف.
اإلشراف المباشر علي واجبات الطالب.
 أن یطلب من الطالب دلیل لدعم إجابتھ  مثل ( إعطاء أمثلة   أو رسوم توضیحیة تدل على ما

یقول).
. استخدام طریقة مناسبة تخص ھذا المقرر

طرائق التقییم 
التمارین التي یكلف الطالب بحلھا.
الب للموضوع و توجیھھ .مالحظة طریقة عرض الط
والنھائیةالفصلیةاآلنیة ، االختبارات.

المھارات  العامة والمنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ).- د 
االشتراك في الناقشات الجماعیة وتكوین عالقات ایجابیة مع اآلخرین.علىالطالبقدرةتنمیة-١د
.المشاكل وحلھا على شكل نماذج برمجیة التعامل مع على الطالبقدرةتطویر-٢د
.والمناقشةالحوارعلىالطالبقدرةتنمیة-٣د
-٤د



البنیة التحتیة .١٢

بنیة المقرر.١١

مخرجات التعلم الساعاتاألسبوع
المطلوبة

اسم الوحدة / المساق 
طریقة التقییمطریقة التعلیمأو الموضوع

النقلنماذج٣األول
نموذج النقل، موازنة 
نموذج النقل،  اسلوب 

نموذج النقل
عامة أسئلةنظري

٣الثاني
إیجاد الحل األساسي 

لنماذج األولي المقبول
النقل

طریقة الركن الشمالي 
عامةأسئلةنظريالغربي،طریقة اقل كلفة.

ومناقشة

٣الثالث
إیجاد الحل األساسي 

األولي المقبول لنماذج 
النقل

االمتحان نظري.ة فوجل طریق
اآلني

إیجاد الحل األمثل ٣الرابع
أسئلة عامة نظري.طریقة المسار المتعرجلنماذج النقل

ومناقشة

إیجاد الحل األمثل ٣الخامس
الواجباتنظري.طریقة التوزیع المعدللنماذج النقل

الجماعیة

نماذج التعیین ٣السادس
(التخصیص)

طریقة العد التام،  
مناقشةنظري.طریقة اقل كلفة

نماذج التعیین ٣السابع
االمتحان نظري.الطریقة الھنكاریة(التخصیص)

اآلني

تحلیل  شبكات األعمال، شبكات األعمال٣الثامن
أسئلة عامةنظرياسلوب تحلیل الشبكات.

طرق تحلیل  شبكات ٣التاسع
تقاریرنظري.طریقة المسار الحرجاألعمال

طرق تحلیل  شبكات ٣عاشرال
األعمال

طریقة تقویم ومراجعة 
امتحان نظري.(بیرت)البرامج

شھري

عملیة اتخاذ القرار، نظریة القرار٣الحادي عشر 
و أسئلة عامةنظري.مكونات مسألة القرار

مناقشة

اتخاذ القرارات في حالة أنواع القرارات٣الثاني عشر
مناقشةنظري.عدم التأكد

اذ القرارات في حالة اتخأنواع القرارات٣الثالث عشر
الواجباتنظري.التأكد التام

الجماعیة

اتخاذ القرارات في حالة أنواع القرارات٣الرابع عشر
أسئلة عامةنظريالمخاطرة.

البرمجة العددیة٣الخامس عشر

البرمجة العددیة، اسلوب 
التقریب، اسلوب قطع 

المستوي، اسلوب 
.تفریع والتحدیدال

امتحان شاملنظري



القراءات المطلوبة :
 النصوص األساسیة
كتب المقرر
     أخرى

1- A. Hamdy, Operations Research an introduction,
Edition, Pearson Prentice Hall, 8th , 2007.

، دار ماكجروھیل للنشر، بحوث العملیات، ریتشارد بروتسون-٢
١٩٨٨.

دار الحامد للنشر ، األحدث في بحوث العملیات،حسین محمود-٣
.٢٠١٠،والتوزیع

.١٩٨٥، جامعة بغداد، بحوث العملیات، عبد ذیاب جزاع-٤

متطلبات خاصة ( وتشمل على سبیل المثال 
ورش العمل والدوریات والبرمجیات 

والمواقع االلكترونیة )

املواقع االلكرتونية الرصينة.
 )www. Freescience.info/math(

الخدمات االجتماعیة ( وتشمل على سبیل 
المثال محاضرات الضیوف والتدریب 

المھني والدراسات المیدانیة ) 

تدريب صيفي.
.مشاريع حبوث التخرج

القبول .١٣
الثالثمستوى الالمتطلبات السابقة

١٠أقل عدد من الطلبة 

٤٥أكبر عدد من الطلبة 


