
 حاجــــــــــــــــــــــــــــلي اولـــــــــــــــــــــــحند اكــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــامعــــــــــــــــــــــج
 وم التسيير ــــوم التجارية و علـادية و العلـاالقتصلوم ـــــــــــلية العــــــــك

 يــــــــــــــــــــــــــــصاد كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص : اقتـــــــــــــــــــــــــــصـــــتخ
 مينةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذة : زاوي ياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألست

 نظــــــــــــــــــــــــــــرية اتخــــــــــــــــــــاذ القـــــــــــــــــــــــراردرس: ــــــــــــالمقياس الم
 االولداسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللس 2020/2021 العادية:دورة ال
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قتصاد كميالثالثة ا السنةموجو لطلبة  اعالن  

2021 /2020االولللسداسي  العاديةللدورة نظرية اتخاذ القرار حول تقييم اعمال في مقياس   

 

  نظرية اتخاذ القرارالمعنيين بإلزامهم بتقديم اعمال في مقياس   بعد التحية و السالم ، نتوجو الى الطلبة

 التالية : الموحدة لكل طلبة السنة الثالثة اقتصاد كمي  اجب على األسئلة  -1يلي : كما

 عملية اتخاذ القرار.: أعطي مفهوم  1س

 لخصها في شكل بياني . ؟ ىي مراحل عملية اتخاذ القرار : ما 2س

 ؟ معايير اتخاذ القرار في حالة عدم التاكد و حالة المخاطرة : ماىي 3س

 ؟  الفرق بين اتخذ القرار في حالة التأكد و عدم التأكد و حالة المخاطرة: ماىو 4س

مجموعات  كل طالب مطالب بفتح  03التمارين االتية المقترحة سيتم تقسيم الطلبة الى   -2
 كمايلي ؟  التمارين الموجودة في مجموعاتو
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ارقام التمارين   اسماء الطالبة المنتمين الى المجموعة المحموعة 
 المطلوبة للحل

المجموعة 
 االولى  

 

1 ،2 ،3 

 المجموعة الثانية

 

4،5 

المجموعة 
 الثالثة

 

6،7 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 حاجــــــــــــــــــــــــــــلي اولـــــــــــــــــــــــحند اكــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــامعــــــــــــــــــــــج
 وم التسيير ــــوم التجارية و علـادية و العلـاالقتصلوم ـــــــــــلية العــــــــك

 يــــــــــــــــــــــــــــصاد كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص : اقتـــــــــــــــــــــــــــصـــــتخ
 مينةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذة : زاوي ياســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألست

 نظــــــــــــــــــــــــــــرية اتخــــــــــــــــــــاذ القـــــــــــــــــــــــراردرس: ــــــــــــالمقياس الم
 االولداسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللس 2020/2021 العادية:دورة ال
 

 3 

 

 حظة مال

 الطلبة المنتمين الى نفس المجموعة يستعطون العمل بشكل فردي او جماعي  -
 التمارين موجودة في اخر الفصل االول في المحاضرات المعروضة على موقع الكلية -
 االعمال سيخصص لها حصة لتقديمها و سيسأل كل طالب بشكل فردي من اجل وضع  -

 التقييم النهائي
اعمال كل طالب تقدم في شكل ملف واحد مع احترام المنهجية  مع ذكر المعلومات الكاملة  -

، السنة الجامعية ، الطالب) اسم ، اللقب ، التخصص ، السنة ، عنوان العمل ، المقياس ، الدورة 
......( أي نقص في ىذه المعلومات سيعرض العمل لإلقصاء من االستاذ المعني بالمقياس 

 التصحيح 
 ا من قبل االدارة هاحترام اجال تقديم االعمال المعلن عن -

             

 االستاذة زاوي ياسمينة
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