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كافة -/ :

الربيعي. : 
%)5لكل سؤال (أسئلة فقطثالثةأجب عن

دینار، وكان معدل الطاقة االنتاجیة نحو 75% بحیث كانت المصابیح الكھربائیة 6000 المبیعات الشھریة لمعمل ینتج س1:بلغت قیمة

ما یلي:- حساب دینار. المطلوب دینار شھریا" وقیمة التكالیف الثابتة المصروفة 1200 قیمة التكالیف المتغیرة المصروفة 3000

.األمانالمئویة لحدالنسبة ) 2(.عادلطة التقیمة نق) 1(.المتاحةمن طاقتھ االنتاجیة% 90غل المصنع ستقیمة المبیعات اذا أ) 3(

%.90مقدار الربح المتوقع عند ) 4(

) M12MM3()أ(:2س
:

Machines

M3M2M1

1284)A(

842)B(

200001500010000)(

.A((B)500(1000حاجة" علما

.صياغة :

.Zو X₃و₂Xو X₁ألیجاد كل من قیم (Simplex Method)بأستخدام الطریقة المبسطة حل نموذج البرمجة الخطیة التالي)ب(

Max.    Z = 5X₁ + 3X₂ + X₃

s.t.X₁ + X₂ + X₃≤ 6

5X₁ + 3X₂ + 6X₃ ≤ 15

X₁ , X₂, X₃ ≥ 0

:أوجد التخصیص األمثل لتوزیع المھام على المكائن لمصفوفة الربح التالیة :3س

MachinesJobs
M3M2M1
852J1

249J2

376J3

825J4

....یتبع 



:االمثل لمسألة النقل التالیةأوجدالحل :4س

SupplyDestinationsSources

D3D2D1

7621S1

12240S2

11513S3

30101010Demand
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:
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كافة -/ :

 : .
%)5ل سؤال لك(أسئلة فقطثالثةأجب عن

.Zو ₂Xو ₁Xألیجاد كل من قیم حل النموذج الریاضي للبرمجة الخطیة التالي:1س

Max.    Z = 3X₁ + 2X₂

s.t. 2X₁ + X₂ ≤ 18

2X₁ + 3X₂ ≤ 42

3X₁ + X₂ ≤ 24

X₁ , X₂ ≥ 0

في ورشة لشركة تنتج اربعة انواع من المنتجات بالوقت والكمیات المبینة ادناه: س2:

یوم250= عامل                  ،          عدد ایام العمل الفعلیة في السنة 30=عدد العمال في الورشة 

ساعة8= عدد ساعات وجبة العمل ،          2= ات العمل في الیوم عدد وجب

ABCDانواع المنتجات

500350600400)طن(كمیة االنتاج

126189)ساعة(لوقت الالزم النتاج الطن الواحد ا

.ھو انتاج الشركة االساس) C(باعتبار ان المنتج ) التحمیل(حساب االنتاجیة بطریقة التكافؤ : المطلوب

3:)AB . ()/ (
اسبوع ، وال یزید انتاجھ من المنتوج الثاني / وحدة 100قرر الصناعي ان انتاجھ من المنتوج االول ال یقل عن . 

.اسبوع / وحدة 150عن 

.صیاغة النموذج الریاضي للبرمجة الخطیة لتحدید ایام االشتغال لكل ماكنة خالل االسبوع لتقلیل اجمالي الكلف :المطلوب

) /(

(Operating Cost)

(Products)

(Machines) AمنتBمنت

200054M1

220036M2

180072M3

160048M4

.....يتبع 



.:4س

(Supply)

(Markets)

(Warehouses)
M5M4M3M2M1

7024567W1

4036379W2

6013788W3

3012134W4

2005060302040(Demand)
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