
نموذج وصف المقرر

وصف المقرر

مخرجات المقرر وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم-9

االھداف المعرفیة-1
المالیة.القراراتاتخاذبخطواتالطالبتعریف-1أ
لھا.حلولوإیجادالخطیةالبرمجةمشاكلصیاغة-2أ
والتخصیص وتحویلھما الى أنموذج برمجة خطیة.النقلأسلوبدراسة-3أ
األعمال وتحویلھا الى أنموذج برمجة خطیة.شبكاتنماذجتطبیق-4أ

االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر-ب
معالجة مشاكل البرمجة الخطیة وأیجاد الحلول المثلى لھا.-1ب
مفھوم عملي في قطاع التمویل والمصارف وشركات استثمار االموال.نقل وتحویلھا الى معالجة مشاكل ال-2ب
معالجة مشاكل التخصیص وتحویلھا الى مفھوم عملي في قطاع التمویل والمصارف وشركات استثمار االموال.-3ب
معالجة المشاریع الكبیرة ودراسة المسار الحرج لھا من خالل تطبیق شبكات االعمال.-4ب

بغدادجامعة–واالقتصاداإلدارةكلیةالمؤسسة التعلیمیة-1

والمصارفالتمویلقسمالقسم العلمي / المركز-2

أسالیب كمیةاسم / رمز المقرر-3

الحضور بالوقت المحدد وبوقت كاملاشكال الحضور المتاحة-4

فصليالفصل / السنة-5
عدد الساعات الدراسیة -6

بواقع ثالث ساعات أسبوعیاً /45(الكلي)

الكورس الثاني-2016تاریخ اعداد ھذا الوصف-7
:اھداف المقرر-8

تدریب وتعلیم الطلبة على أسالیب التحلیل الكمیة للوصول الى نتائج مھمة في االھداف ھي 

ومن ثم معلجة والمصرفیة في العراقتشخیص المشكالت التي تعاني منھا القطاعات المالیة 

ھذه المشكالت باستخدام احدى ادوات علوم بحوث العملیات.

المتاحة ، والبد من الربط بینھا تحقیقھا مبرھنا عما اذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص التعلم 
وبین وصف البرنامج



والتعلم:طرائق التعلیم 
المحاضرات وتتمثل (الشرح المباشر، طرح االسئلة على الطلبة، تحفیزھم على التفكیر بالحول الممكنة).. 1
االختبارات الیومیة بعد التاكد بعدم وجود سؤال عن المادة المشروحة.. 2
الواجبات البیتیة.. 3

طرائق التقییم:
التفاعل مع الشرح واالجابة على التسائالت المطروحة.. 1
الحضور المستمر وعدم الغیاب.. 2
االختبارات الفصلیة.. 3
حل الواجبات البیتیة.. 4

االھداف الوجدانیة والقیمیة-ج
.الماليالقطاعفيالمشاكلومعالجةللحلوغایةكوسیلة) الكمیةاالسالیب(بالریاضیاتالثقةنمیةت-1ج
بھاتعالجالتيالطرقالىالماسةللحاجةوذلك) الكمیةاالسالیب(الریاضیاتدراسةنحوإیجابیةواتجاھاتمیولكوینت-2ج

.والمصرفیةاالقتصادیة والمالیةفي القطاعاتالمشاكل

المھارات العامة والتاھیلیة المنقولة (المھارات االخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي)-د
-1د
-2د
-3د
-4د
بنیة المقرر-11
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اسم الوحدة /او مخرجات التعلم المطلوبة
طریقة طریقة التعلیمالموضوع

التقییم

االول

السالیب الكمیة وما ھي فوائد االساسیة لتعریف مبادئ 1
.وكیفیة ربط ھذه المادة بالقطاع المالي والمصرفي

مفھوم عام 
السالیب المادة 

الكمیة
لمحاضرات المباشرةا

2
.البرمجة الخطیةعام ألنموذج تعریف 

موذج البرمجة الصفات العامة الواجب توفرھا في أن
المحاضرات المباشرةالبرمجة الخطیةالخطیة.

الثاني
التعرف على كیفیة صیاغة أنموذج برمجة خطیة1

أمثلة تطبیقیة على كیفیة صیاغة أنموذج برمجة خطیة2

الثالث
تعریف عام لمشاكل النقل, وشرح تفصیلي كیفیة ربط 1

مشاكل النقل بالقطاع المصرفي والمالي

المحاضرات المباشرةمشاكل النقل

الى أنموذج برمجة خطیةكیفیة تحویل مشاكل التقل 2
)(مع أمثلة تطبیقیة

3الرابع

ایجاد الحل االساسي األولي المقبول التعرف على كیفیة 
:)(مع أمثلة تطبیقیةباستخدام الطرقلمشاكل النقل

الركن الشمال الغربي.. 1
أقل التكالیف.. 2
فوجل التقریبیة.. 3

3الخامس
أیجاد الحل االمثل لمشاكل النقلالتعرف على كیفیة 

الخارج من الحل االساسي وتحدید المتغیر الداخل و
)(مع أمثلة تطبیقیةالمقبول

السادس
االمتحان االول الفصلي2

شرح وحل أسئلة االمتحان االول والتعرف والوقوف 1
ك مرة أخرى.على االخفاقات لعدم تكرار وحدوث ذل



السابع
, وشرح تفصیلي كیفیة التخصیصتعریف عام لمشاكل 1

بالقطاع المصرفي والماليھذا االسلوب ربط 

شاكل م
المحاضرات المباشرةالتخصیص

الى أنموذج برمجة التخصیصكیفیة تحویل مشاكل 2
)(مع أمثلة تطبیقیةخطیة

3الثامن
أیجاد الحل االمثل لمشاكل التعرف على كیفیة 

(مع أمثلة باستخدام الخوارزمیة الھنغتلریة التخصیص
)تطبیقیة

التاسع
تعظیم نوع حل مشاكل التخصیص ذات دالة ھدف من 2

حاالربا

, وشرح تفصیلي كیفیة لشبكات االعمالتعریف عام 1
بالقطاع المصرفي والماليھذا االسلوب ربط 

المحاضرات المباشرةشبكات االعمال
العاشر

وشرح شبكات االعمالمفاھیم عامة عنتعاریف 2
حاالت خاصة في شبكات االعمال

تحویل شبكات االعمال الى أنموذج برمجة خطیة1

الحادي 
.)(مع أمثلة تطبیقیةكیفیة رسم شبكات االعمال3عشر

الثاني 
عشر

االمتحان االول الفصلي2

والتعرف والوقوف على شرح وحل أسئلة االمتحان 1
مرة أخرى.ھااالخفاقات لعدم تكرار

الثالث 
3عشر

وقت االنتھاء المتاخر تحدید وقت االبتداء المبكر و
(مع أمثلة حدید شروط ایجاد المسار الحرجلالنشطة وت

.)تطبیقیة
بكات االعمالش

الرابع 
3عشر

,اوقات )Total Float(الكلیةالمروناتأوقاتتحدید
)Free Float(المرونات الحرة لالنشطة الغیر حرجة

.)(مع أمثلة تطبیقیة

الخامس 
عشر

لكافة للطلبةالمناطة أمثلة تطبیقیة ومناقشة الواجبات 1
عاتالموضو

أعادة  وتذكیر لكافة مواضیع المقرر مع الوقوف على 2
اھم الصعقبات امام الطلبة

تم بحمد هللا 
تعالى

البنیة التحتیة-12

.)د. حامد سعد نوربحوث العملیات مفھوما وتطبیقاً (. 1الكتب المقررة المطلوبة-1
بحوث العملیات (عبد ذیاب الجزاع).. 2

(المصادر)المراجع الرئیسیة–2

الكتب والمراجع التي یوصي بیھا Ǽأ
(المجالت العلمیة،التقاریر،......)

المراجع االلكترونیة،مواقع االنترنیت.....Ǽب
خطة تطویر المقرر الدراسي-13

استاذ المادة
دكتور فارس مهدي الربیعي


