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 (االمثليه optimization ) مقرروصف  

هذا الجزء سوف نذهب بالتفاصيل ي ف بحوث في مجال العمليات.من موضوع  لثانيالجزء اهو هذا المقرر  : وصف المقرر

   دراسه طريقه السمبلكس المطوره.كذلك  حول بعض التطبيقات لمساله البرمجه الخطيه.

 . مخرجات التعلم وطرائق التعليم والتعلم والتقييم10

 جامعة ذي قار-وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المؤسسة التعليمية1

 الرياضياتقسم  . القسم الجامعي/المركز2

 Optimization  . اسم/رمز المقرر3

 بحوث العمليات  . البرامج التي يدخل فيها4

 اسبوعيا / نظري ومناقشة . أشكال الحضور المتاحة5

 الفصل االول/السنة الثالثه الفصل/السنة .6

 . عدد الساعات الدراسية )الكلي(7
 ساعة/اسبوع 2مناقشة:   ساعة/أسبوع 2نظري: 

 اسبوع 15 /  ساعة/فصل 60عدد الساعات الدراسية الكلي : 

 18/5/2019  . تاريخ إعداد هذا الوصف8

الرياضيه التي تستخدم لحل المشاكل المتعلقه بالصناعه ومختلف مشاكل تعليم الطلبه بعض االدوات   :  . أهداف المقرر9

  .الحياة
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 المعرفة والفهم -أ

  عرض بعض تطبيقات البرمجه الخطيه.   -

 .  البرمجه الخطيهاكتساب المهارات في معالجة المشكالت الخاصة بمسالة  -

 باريات.ملفي حل مسائل النقل, التخصيصات, الشبكات, و ا رف على اهم الطرائق المستخدمه التع -

 المختلفه. طريقه من طرائق التعرف على خصائص كل  -

 التعرف على نضريه السمبلكس-

 المهارات الخاصة بالموضوع   -ب

      رق رياضيه.مشاكل الحياه الحقيقه بطالطلبه على استخدام االدوات الرياضيه لحل  تطبيق مهارات -

      ، المناقشة والحوار، األمثلة والمسائل التدريبات واألنشطة في قاعة الدرس محاضرات نظرية، : طرائق التعليم والتعلم     

 المستخدمة لتحقيق األهداف.                                

 امتحانات يومية ، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات، : طرائق التقييم      

  واجبات بيتية.                       

 مهارات التفكير -ج

 تطوير قدرة الطالب للعمل على أداء الواجبات وتسليمها في الموعد المقرر.    -1ج

 التفكير المنطقي وايجاد الطرق في مهارة التحليل.  -2ج

تطوير قدرة الطالب على انجاز مهام التحليل وبناء االستنتاج الصحيح وتحديد الحقائق المعرفة في وصف   -3ج

 المشكلة. 

 زيادة قابلية الطالب ومهار ته في بناء نظم ذكية لها القدرة على االستنتاج وايجاد حلول مناسبة.  -4ج

 طرائق التعليم والتعلم     

 الوقت بأهمية يشعر نحو على المحاضرة إدارة. 

 الجماعية والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكليف. 

 .تخصيص نسبة من الدرجة لألنشطة الجماعية 

 امتحانات يومية ، امتحانات فصلية، امتحانات نهائية، أسئلة ومناقشات شفهية أثناء المحاضرات،  : طرائق التقييم      

 واجبات بيتية.                          

 

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

 األمر الذي يسهم في بناء مجتمع التعلمزيادة التواصل بين األفراد،  -1د

تنمية الجوانب الوجدانية المتعددة كحب االستطالع واالتجاه االيجابي نحو التعلم والقيم االجتماعية واالستقاللية  -2د

 في التعلم والثقة بالنفس

 تنمية الجوانب المهارية لدى الطالب  -3د

 الصحيحة ألي مشكلة األولوياتتعلم تحديد  -4د

 تنمية احترام الوقت والزمن في انجاز وتنفيذ األعمال -5د

 األداءتنمية روح التنافس الشريف بين مجموعات العمل سعياً لجودة العمل والتميز والتنوع في  -6د

 واإلبداعتطوير روح الخلق  -7د

 وااللتزام. المسؤوليةتنمية تقدير العمل وتحمل  -8د
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 . بنية المقرر11

عدد 

األسابي

 ع

عدد 

 الساعات

مخرجات 

التعلم 

 المطلوبة

 اسم الوحدة/المساق أو الموضوع
طريقة 

 التعليم

طريقة 

 التقييم

كما  م2ن +   2 1

مذكور في 

الفقرة 

 أ10

 The Transportation Model 
محاضرات 

نظرية، 

التدريبات 

واألنشطة 

في قاعة 

، الدرس 

المناقشة 

والحوار، 

األمثلة 

والمسائل 

المستخدمة 

 لتحقيق

 األهداف

امتحانات 

 يوميه

امتحانات 

فصلية، 

امتحانات 

نهائية، 

أسئلة 

ومناقشات 

شفهية أثناء 

المحاضرات

، واجبات 

 بيتية

 The Assignment Model  م2ن +   2 1

 م2ن +   2 1

 The Transshipment Model 

  م2ن +   2 1
 Networks Models 

 
 م2ن +   2 1

 Minimal Spanning Tree  م2ن +   2 1

 Shortest Root Problem  م2ن +   2 1

 Maximal FlowModel  م2ن +   2 1

 Minimum Cost  Capacitated flow  م2ن +   2 1

problem 

 CPM and PERT م2ن +   2 1

  Advanced Linear Programming م2ن +   2 1

Introduction 

 Vector and bases م2ن +   2 1

   Validity proofs of the simplex method  م2ن +   2 1

 

 

 

 

 . البنية التحتية12

 القراءات المطلوبة:

  النصوص األساسية 

 كتب المقرر 

      أخرى 

 Operations Research 

 An Introduction 

By  

                   Hamdy A. Taha 

متطلبات خاصة ) وتشمل على 

سبيل المثال ورش العمل 

والدوريات والبرمجيات والمواقع 

 االلكترونية (

 

 

 

الخدمات االجتماعية ) وتشمل على 

سبيل المثال محاضرات الضيوف 
 التدريب العملي ومشاريع بحوث التخرج.
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والتدريب المهني والدراسات 

 الميدانية ( 

 

 

 . القبول13

 لخطي والبرمجه الخطيهاالجبر   المتطلبات السابقة

 8 أقل عدد من الطلبة  

 70 أكبر عدد من الطلبة 

 


