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0991بحوث العمليات وتطبيقاتها، هالل هادي واخرون   

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 االول   الثاني

االمتحانات  المختبر
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

02%     02% -- 02% - 02% 
 
 لومات اضافيةمع
 

يتم االعتماد بشكل كبير على الخبرة العلمية واالكاديمية والتطبيقية الستاذ المادة خاصة 

فااب بناام ذمااذ  م لااى النمااذ  الكمياة واسااتخما  البرمجاة الخطياة فيماا يتعلاب بتطبيقااا  

خاصااة كااست اسااتاذ المااادة متخ اا  فااب  يمكااا اسااتخماميا فااب كاال مشاااكل االم ليااة 

 مجة الخطية وبحسث العمليا  فب ادارة العمليا  تطبيقا  البر
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 التكنولوجية الجامعة :
 علوم الحاسوب الكلية :
لذكاء االصطناعي، نظم ا القســم :

 المعلومات،البرامجيات، ادارة الشبكات
 الثالثة   المرحلة :

 مها عبد الكريم حمود اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :
 دكتوراه / ادارة عمليات  المؤهل العلمي :

 علوم الحاسوب مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 االسبوع
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

مدخل الى بحوث العمليات والبرمجة  02/9 0

 الخطية

  

   عطلة عيد االضحى المبارك 7/02 0

   صياغة النموذج الرياضي 01/02 0

   طريقة الرسم البياني 00/02 1

   الطريقة المبسطة 02/02 5

   تطبيقات الطريقة المبسطة 1/00 0

   طريقة الجزاء الكبير 00/00 7

   تطبيقات عملية 02/00 2

   طريقة المرحلتين 05/00 9

   تطبيقات عملية 0/00 02

   الثنائية  9/00 00

   الطريقة الثنائية المبسطة 00/00 00

الخصائص بين المسالة االولية  00/00 00

 والثنائية

  

   تحليالت الحساسية 02/00 01

   اختبار 0/0 05

00     

 عطلة نصف السنة

   نماذج النقل )طرق الحل االولي( 02/0 07

   نماذج النقل )طرق الحل االمثل( 07/0 02

   تطبيقات 01/0 09

   نظرية المباراة 0/0 02

   نظرية المباراة 02/0 00

   تحليل شبكات االعمال 07/0 00

   خرائط جانت 01/0 00

   تطبيقات 00/0 01

   البرمجة العددية 7/1 05

   البرمجة العددية 01/1 00

   نماذج المخزون 00/1 07

   اختبار الفصل الثاني 02/1 02

   المحاكاة 5/5 09

   المحاكاة 00/5 02

   تطبيقات 09/5 00

   تطبيقات 00/5 00

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 
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 الكلية :
 اسم القســم :
 المرحلة :

 اسم المحاضر الثالثي :
 اللقب العلمي :
 المؤهل العلمي :
 مكان العمل  :


