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 مصادقة السيد العميد                                                                                                                
 
 

      

 وصف البرنامج األكاديمي          

 
 
 
نامج األكاديمي هذا  ايجازا نامج ومخرجات التعلم المتوقعة   يوفر وصف البر  ألهم خصائص البر

 
مقتضيا

 عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه 
 
هنا من الطالب تحقيقها مبر

نامج  وصف لكل مقرر ضمن البر

 

 جامعة تكريت  المؤسسة التعليمية  .1

 والمرصفيةالعلوم المالية  القسم العلمي / المركز  .2

نامج األكاديمي او  .3 اسم البر
ي  
 المهن 

 األساليب الكمية وبحوث العمليات 

 بكالوريوس اسم الشهادة النهائية  .4

 النظام الدراسي :   .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 كورسات 

  برنامج االعتماد المعتمد    .6

  المؤثرات الخارجية األخرى   .7

 2021 / 6 /15  تاري    خ إعداد الوصف   .8

نامج األكاديمي  .9  أهداف البر

 العلوم المالية والمرصفية ( انجاز أهداف الجامعة ضمن حقل 1) 

ي أساسيات ومفاهيم 2) 
 األساليب الكمية ( يعطي  تعليم صحيح ف 

 وما تقدمة من معلومات مهمة  األساليب الكمية ( تطوير المهارات  وسبل التطور الحديثة ، للتعرف عىل 3) 

ي ايجاد خريجي   بمقدرة عالية؛ 4) 
 ( االستمرار ف 

 ( توفب  تعليم متوافق مع احتياجات سوق العمل . 5) 



 

 
 2الصفحة 

 
  

 

 وتطورها   األساليب الكمية(اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم ومواصفات وأهمية وتطبيق 6) 

 

نامج المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم   .10  مخرجات البر

 االهداف المعرفية   -1
ورية ومفاهيم  1أ   األساليب الكمية وبحوث العملياتالحقائق الرص 
ي تواجه ا   -2أ

 الطالب فهم القيود الن 
 
ي اتخاذ القرار الصحيح مستخدما

وما  أساليب كمية حديثةف 
 توفره من معلومات صحيحة ودقيقة التخاذ القرار الذي يحقق االهداف  

 األساليب الكميةافكار ومفاهيم   -3أ
 

نامج  –ب   األهداف المهاراتية الخاصة بالبر
 وكيفية استخدامها  الكمية األساليب  1ب 
 عىل المجتمع والحضارة.  األساليب الكمية تأثب   – 2ب 
 التوافق مع القضايا المستقبلية.  - 3ب 

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 
ونية    طرق التعليم الحديثة االلكب 

ونية  ومنصات التعليم االلكب 
 
 

 طرائق التقييم       

 
ة  ام بوقت المحاض  لية  و االلب    االمتحانات اليومية و الشهرية و التقارير و الواجبات المب  

 
 األهداف الوجدانية والقيمية .  -ج
ي   -1ج   

تكون محددة بظروف معلومة او بحوث العمليات حل المشاكل بالطرق الحديثة المستخدمة ف 
 مجهولة. 

تحليل ومناقشة البيانات المتوفرة او اجراء تجارب معينة للحصول عىل المزيد من البيانات  -2ج
 الواجب تحويلها اىل معلومات مفيدة  تخدم العمل االداري. 

 واالخذ      األساليب الكميةالقدرة عىل تطبيق تقنيات جديدة وامتالك نظرة شمولية لمشاكل  -3ج
 ة رات والقدرة عىل تقييم المخاطر بجميع االعتبا              

          

 طرائق التعليم والتعلم      



 

 
 3الصفحة 

 
  

 

ات -1  طريقة القاء المحاض 
 المجاميع الطالبية -2
 التقارير والدراسات -4
 طرائق التقييم    
 
 
 االمتحانات بمختلف أنواعها-1
 التغذية المرتجعة من الطالب -2
ة الصوت -3  طريقة التعبب  بالوجوه وبنبر
 التقارير  -4
 

 

 
المهارات العامة والتأهيلية المنقولة )المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  -د 

 .)  الشخصي
ي المشاكل العملية .  -1د

 تطبيق المهارات الحاسوبية ف 
ي التواصل شفهيا وتحريريا واستخدام المعلومات والتواصل بصورة فاعلة.  -2د

 مهارات ف 
 السيطرة عىل الوقت والموارد والعمل ضمن فريق واحد.  -3د        
 المقدرة عىل حل المشاكل.   -4د        

               
 طرائق التعليم والتعلم          

 
 

ونية    طرق التعليم الحديثة االلكب 
ونية  ومنصات التعليم االلكب 

 
 طرائق التقييم          

 
 متحانات اليومية و الشهرية و التقارير اال 
 
 
 

نامج   .11  بنية البر

 الساعات المعتمدة            اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسية  

 عمىلي      نظري       



 

 
 4الصفحة 

 
  

 

  ساعة  3 األساليب الكمية اليوجد  الثالثة

     

     

 

 

 

 التخطيط للتطور الشخصي  .12

 
ي تمكنهم من تحديث معلوماتهم العلمية بالتخصص.  ●

ي للطلبة والن 
 أكساب مهارات التعلم الذات 

 معيار القبول )وضع األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو المعهد(  .13

 
 قبول مركزي .  .1
 تعليم موازي .   .2
 تقديم مباشر للدراسة المسائية.  .3

 
نامج أهم مصادر  .14  المعلومات عن البر

 المنهج المقرر من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  ( المصادر)ـ المراجع الرئيسية 1

 

الكتب والمراجع التي يوصى بها                  - 2

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
 صات لألساليب الكمية  المجالت العلمية في االختصا

 المواقع االلكترونية المتخصصة  ...مواقع االنترنيت , ـ المراجع االلكترونية3



 

 
 5الصفحة 

 
  

 

 

 مخطط مهارات المنهج 

 للتقييم يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة 

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج 

 أساسي اسم المقرر  رمز المقرر المستوى /السنة 
 أم اختياري

األهداف المهاراتية  األهداف المعرفية  

 الخاصة بالبرنامج 
األهداف الوجدانية 

 والقيمية  
المهارات العامة والتأهيلية 

المهارات األخرى ) المنقولة

بقابلية التوظيف  المتعلقة 

 (والتطور الشخصي

ب 4أ 3أ 2أ 1أ

1 
ب

2 
ب

3 
ب

4 
 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج

األساليب الكمية   ال يوجد  المرحلة الثالثة  

وبحوث  

 العمليات 

 √ √ √ √  √ √ √  √ √ √  √ √ √ اساسي
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 نموذج وصف المقرر 

 

 وصف المقرر 

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

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

 ؛ البرنامج.

 

 جامعة تكريت / كلية االدارة واالقتصاد  المؤسسة التعليمية  .1

  العلوم املالية واملصرفيةقسم     المركز /القسم العلمي   .2

 األساليب الكمية وبحوث العمليات  رمز المقرر /اسم  .3

 اسبوعي  أشكال الحضور المتاحة  .4

 اول   كورس السنة  /الفصل  .5

 للكورس  45 (الكلي)عدد الساعات الدراسية  .6

  2021-6-15 تاريخ إعداد هذا الوصف  .7

 أهداف المقرر .8

، كما ويتم    األساليب الكمية اكساب الطالب مهارة معرفية عن مفهوم  ومواصفات وأهمية وتطبيق 
بأنواعها المختلفة وعن   ه المادةتزويد الطالب بالمعلومات عن كيفية استخدام الطرق الحديثة من هذا

ي اتخاذ  
ي تخدم متخذ القرار ف 

كيفية االستفادة منها بتوفب  البيانات  والمعلومات الصحيحة والدقيقة الن 
ع التطور السريع الحاصل في ظل هذه وكيفية التدريب المستمر لمواكبة جميع انوا القرار الصائب 

 األساليب . 

 

 



 

 
 7الصفحة 

 
  

 

 طرائق التقييم       

 
 طرح اسئلة مباشرة . 1

 . إعطاء واجب للطلبة خالل المحاضرة وحله من خالل تقسيمهم إلى مجاميع تنافسية 2

 . االختبارات 3
 
 األهداف الوجدانية والقيمية   -ج

 .  األساليب الكميةاستيعاب مفاهيم  -1ج 
 يقدر الطالب  على التفكير الرياضي المنطقي   -2ج
 .يصبح الطالب قادر على حل االسئلة التي تتعلق بالموضوع  3ج
 طرائق التعليم والتعلم      

ة  .1  المحاض 
 المناقشة  .2
اتيجية التفكب  حسب قدرة الطالب .3

 اسب 
اتيجية مهارة التفكب  العالية .4

 اسب 
ي  .5

اتيجية التفكب  الناقد ف 
 التعلماسب 

 
 طرائق التقييم     

 
 اجراء امتحانات فصلية ويومية وبصورة منتظمة . 1
 حث الطلبة على المشاركة اليومية . 2
 الحث على حل الواجبات اليومية بصورة منتظمة  . 3

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

 تشجيع المناقشات الجماعية بين الطلبة  -1د 
 استيعابهم وفهمهم تشجيع الطلبة على حل بعض االسئلة وارسالها لتقييمهم ومعرفة مدى  -2د 
 طرح اسئلة مفاجئة تحفز التفكير غير المباشر والتحدي الذهني  -3د 
 

 

 بنية المقرر  .10

أو   /اسم الوحدة  مخرجات التعلم المطلوبة  الساعات  األسبوع 

 الموضوع 
 طريقة التقييم  طريقة التعليم 

 ساعة  9 اسابيع  3
اعطاء شرح عام وشامل  

عن موضوع األساليب  

 الكمية 

 مدخل الى /

 األساليب الكمية  

المحاضرة 

 المناقشة + 
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 اسابيع 3

 

 

 ساعة 9

اعطاء شرح عام  

األساليب وشامل 

 الكمية  
 

 نظرية اتخاذ القرار 
 
 
 

+ المحاضرة 
 المناقشة

 
 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعات  9 اسابيع 3
نظرية دراسة 

  القرارات 
 

القرار في حالة التأكد  -

 التام  

القرار في حالة عدم  -

 التأكد 

القرار في حالة  -

 المخاطرة 

+ المحاضرة 
 المناقشة

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعة  9 اسابيع  3
مدخل الى البرمجة 

 الخطية 
 

مستلزمات -

 البرمجة الخطية  

 النموذج الرياضي  -

حل النموذج   -

الرياضي بالرسم  

 البياني والسمبلكس 

+ المحاضرة 
 المناقشة 

االمتحان ونشاط  

 اليومي

 ساعة  9 اسابيع  3
 النموذج الثنائي   -
 نماذج النقل   -
  اختبار الفروض  -

تعريف وحل  -

 النموذج الثنائي  

 أنواع نماذج النقل   -

أهمية اختبار   -

 الفروض 

 (  tو   zاختبار )

 

+ المحاضرة 
 المناقشة 

 

 

 البنية التحتية   .11

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                  

 ,....  (التقارير , المجالت العلمية ) 
المجالت العلمية في االختصاصات الخاصة بتكنولوجيا  

 المعلومات 

مواقع االنترنيت  , ب ـ المراجع االلكترونية

.... 
 
 
 

 المواقع االلكترونية المتخصصة 

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .12



 

 
 9الصفحة 

 
  

 

   
 اضافة مفردات للمناهج ضمن التطور الحاصل في المقرر   

و تحديث المقرر بشكل دوري من خالل االطالع المستمر على احدث المصادر العلمية في مجال االختصاص  

 .واالستفادة منها 
 
 

 


