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ABSTRACT 

Dynamic scheduling problem has been an attractive area for researches to 
investigate since a long time. Many techniques have been used to tackle such 
problems, but all of these techniques require high efforts to formulate the dynamic 
scheduling problems inorder to obtain optimal solution. Using Heuristic or 
dispatching rules to solve the dynamic scheduling problem is efficient and popular 
manner to reach an acceptable level of scheduling. In this paper hybrid techniques 
are used in the proposed developed model. First the switching of four dispatching 
rules (Earliest Due Date (EDD), Slack Time (SLACK), Slack / Remaining 
Operations (S/ROP) and Priority Index) with the aim of choosing minimum tardy 
jobs. Second, scheduling-rescheduling approach is used to tackle the dynamic 
environment of job-shop problem depending on three level algorithms. Third, 
proposing three level algorithms, these levels are resource level, process planning 
level to improve scheduling with the aim of minimizing tardy jobs and shorten 
"order-to-delivery", and job level to design rescheduling policy depending on 
identified factors of each job order. The developed model is applied to real data 
from the Heavy Engineering Equipment State Company/Baghdad, and 
considerable advantages are observed. Applying the proposed model lead to zero 
number of tardy jobs (NT) and zero mean tardiness (MT). It is obvious from the 
obtained results that by adopting such model, a better solution for job orders' due 
dates can be achieved; hence "order-to-delivery" time can be shortened. 
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  دسية الثقيلة باستخدام قواعد التوزيع االسترشاديةالجدولة الديناميكية للمعدات الهن
  

  الخالصة
تعتبر مشكلة الجدولة الديناميكية من المجاالت التي تتطلب البحث المستمر وتستهوي الباحثين  

لقد تم استخدام عدد كبير من التقنيات لحل مشكلة الجدولة الديناميكيـة،  . ومنذ فترة زمنية طويلة
ان . في الصياغة الرياضية للمشكلة بهدف الوصول الى الحل االمثـل  والتي تطلبت جهود كبيرة
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استخدام قواعد التوزيع االسترشادية لحل مشكلة الجدولة الديناميكية يعتبر من الوسـائل الفعالـة   
تم في هذا البحث اقتراح نموذج مطور باستخدام . والكفوءة للوصول الى المستوي المرضي للحل

اقـرب موعـد مطلـوب    (تبادلية بين اربع قواعد توزيع استرشادية هي اوال ال. تقنيات مختلطة
لالنجاز، الوقت الضائع، الوقت الضائع مقسوما على عدد الفعاليات المتبقيـة وقاعـدة تسلسـل    

ادة ـثانيا استخدام الجدولة واع. بهدف الوصول الى اقل عدد من اوامر العمل المتأخرة) االسبقيات
ـ يئة الديناميكية لمشكلة االنتاج حســــالجدولة للتعامل مع الب ـ  بـــ  job-shop)بالطل

problem) ثالثا اقتراح خوارزمية بثالث مستويات المستوى . باعتماد خوارزمية بثالث مستويات
االول الموارد، المستوى الثاني تخطيط العمليات لتطوير الجدولة بهدف تقليـل اوامـر العمـل    

، ومستوى االعمال لتصميم سياسة العـادة الجدولـة   )لتسليماالمر الى ا(المتأخرة وتقليص دورة 
تم تطبيق النموذج المطور باعتماد بيانات حقيقـة  مـن   .  باعتماد عوامل معرفة لكل امر عمل

حيث ان . بغداد، وتم الحصول على نتائج جيدة ومهمة/ الشركة  العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
) صفر(من اوامر العمل المتأخرة، وبالتالي ) صفر(صول الى تطبيق النموذج المقترح ادى الى الو

نستنج من ذلك انه بتطبيق النموذج المقترح المطور فان الحل يتحسن بخصوص . لمعدل التأخير
 ). االمر الى التسليم(تحقيق مواعيد االنجاز الوامر العمل وتقليص دورة 
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