
 

 تحىز اىؼَيٍاخ
 
 
 
 

 صثاحً
 

استاذ المادة 
(1) ( ،2)

 

 
 
 

 

8102-8102 

 

  
                                                           

  :البروفايل الخاص باألستاذ - 1

https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/profile.php?id=3290 

 
، ) تحىز اىؼَيٍاخ "ٍفهىٍاً وذطثٍقاً " ( ، اىطثؼح االوىى ،  0202، حاٍذ عؼذ ّىس ،  اىَصذس: اىشَشذً   -2

 ٍنرثح اىزامشج.
 

قغٌ إداسج االػَاه -اىَشحيح اىصاىصح   

 

 وصاسج اىرؼيٌٍ اىؼاىً واىثحس اىؼيًَ

 اىعاٍؼح اىَغرْصشٌح

 ميٍح االداسج واالقرصاد

 قغٌ إداسج االػَاه

 

 

 م.م. ليث فاضل سيد حسين

 

https://uomustansiriyah.edu.iq/e-learn/profile.php?id=3290


 حسينليث فاضل سيد  تحىز اىؼَيٍاخ  قسم ادارة االعمال

 1 

  (                   ) تحىز اىؼَيٍاخاىفصو األوه: 

 ّشأج وذطىس تحىز اىؼَيٍاخ 

 ٍفهىً تحىز اىؼَيٍاخ 

 ٍغاهَح تحىز اىؼَيٍاخ مَذخو مًَ فً حو ٍشامو االداسج 

  اىؼَيٍاخششوط ذطثٍق تحىز 

 اىَْارض فً تحىز اىؼَيٍاخ 

 ٍشاحو دساعح تحىز اىؼَيٍاخ 

 (                  ) اىفصو اىصاًّ: اىثشٍعح اىخطٍح

 ًاىثشٍعح اىخطٍح مَفهى 

 .صٍاغح وتْاء َّىرض اىثشٍعح اىخطٍح 

 .اشناه صٍغ َّىرض اىثشٍعح اىخطٍح 

 ق حو َّارض اىثشٍعح اىخطٍحائطش: 

 طشٌقح اىغَثينظ.. 0،  اىثٍاٍّح.اىطشٌقح  .0

 .حاالخ خاصح ىحيىه اىثشٍعح اىخطٍح ػْذ اىرطثٍق 

 (          )اىَْىرض اىصْائً : اىفصو اىصاىس

) ذحيٍو اىحغاعٍح او ذحيٍو ٍا تؼذ االٍصيٍح: اىفصو اىشاتغ 
                       
                         

) 

اىرغٍشاخ فً ٍؼاٍالخ داخو   .3،  اىرغٍشاخ فً ٍؼاٍالخ داىح اىهذف.  .0،  اىرغٍشاخ فً اىطشف االٌَِ ىيقٍىد. .0

 اىقٍىد.

 (                     ) َّارض اىْقو :اىفصو اىخاٍظ

 حو ٍشامو اىْقو 

 .ِاٌعاد حو اعاعً ٍثذئً ٍَن 

 ًواىىصىه ىيحو االٍصو. اخرثاس اىحو االعاع 

 ٍشامو اىْقو غٍش اىَرىاصّح 

 (                   ) اىرخصٍص ٍشامواىفصو اىغادط: 

 حو َّارض اىرخصٍص. 

 حاالخ خاصح ىَشامو اىرخصٍص 

 (                 ) ذحيٍو شثناخ االػَاه اىفصو اىغاتغ:

 قىاػذ تْاء اىَخططاخ اىشثنٍح 

 ذؼشٌف وذحذٌذ اىَغاس اىحشض: 

 اىطشٌقح اىثٍاٍّح ) اىَغاساخ(. .0

 ((          )اىطشٌقح اىشٌاظٍح ) طشٌقح اىىقد اىفائط .0

 (           )( اىَثاساجاألىؼاب ) ّظشٌح اىفصو اىصاٍِ:

 طشائق حو ٍغائو اىَثاساج 

 .اىغٍاعاخ اىخاىصح او اىىحٍذج اىَطيقح 

 اىغٍاعاخ اىَخريطح: 

 اىطشٌقح اىرحيٍيٍح فً اعرؼَاه االحرَاالخ ) ػْذٍا ٌنىُ هْاك الػثاُ وىنو الػة عٍاعرٍِ(. .0

) ػْذٍا ٌنىُ هْاك الػثاُ والحذهَا عٍاعرٍِ واالخش امصش ٍِ (                )اىطشٌقح اىثٍاٍّح  .0

 عٍاعرٍِ(.
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 (Operations Research) اىفصو األوه: تحىز اىؼَيٍاخ

 وذطىس تحىز اىؼَيٍاخّشأج  (0

،  1909( ، مىب  Erlangٍشعع ثعط العلمبء نشأح ثؾوس العملَبد الىي ممىع مب ىع الجذالىخ اينغلَىضً  

ّظشٌةح ؽَن يؽع ايصدؽب  ملي كبثَنخ الهبرف  ن قجع غبلجٌ المكبلمىبد الهبريَىخ الزىٌ ؽىبن   ىن  الهىب ا  ٍنشىأ 

 نٍطوسهب.  اىطىاتٍش

( نالزً دمي فَه Scientific Management(   االداسج اىؼيٍَح   ، قذ  فشدسٍك ربٍلوس كزبثه   1918فٌ مب  ن

الي ظشنسح اعزجذا  غشٍقخ الؾكم الشخصٌ نالزغشثخ نالخطأ ثطشٍقخ ا شى رعزمذ ملي الجؾش العلمٌ فٌ كع  ىب 

ايداسح نرطجَقه الزً ٍشركض ملي عمع ٍزعلق ثبلعمع دا ع المنشأح كمب نبدى ثزطجَق ناعزخذا  ايعلوة العلمٌ فٌ 

 الؾقبئق نرؾلَلهب للوصو  الي ريغَش للظواهش الزٌ ٍشاد رعلَلهب.

ٍعىىىىذ اكزشىىىىبل ثؾىىىىوس العملَىىىىبد ا زىىىىذاداال لارغىىىىبا العلمىىىىٌ فىىىىٌ ايداسح نقىىىىذ عىىىىبء رطجَقهىىىىب فىىىىٌ هىىىىزا المغىىىىب  ن

القىىواد الغوٍىىخ الجشٍطبنَىىخ اصنىىبء  زىىأ شاال نكىىب   ىىن الممكىىن ا  ٍغىىزمش رىىأ شا لىىوي الزقىىذ  الىىزً اؽشصرىىه  قَىىبدح 

. إر ظهىىىشد ؽبعىىىخ ثشٍطبنَىىىب المبعىىىخ الىىىي  غىىىبهمخ العلمىىىبء فىىىٌ فىىىشن  1939الؾىىىشة العبلمَىىىخ الضبنَىىىخ مىىىب  

العلىىىو  المخزليىىىخ لوظىىىع اعىىىلوة ملمىىىٌ لصىىىذ الهغىىىو  ايلمىىىبنٌ النىىىبعؼ منىىىزا ، فقىىىذ ممىىىع فشٍىىىق  ىىىن العلمىىىبء 

المؾىىىذندح المزبؽىىىخ  ىىىن القىىىوى العب لىىىخ نالمعىىىذاد المزخصصىىىَن فىىىٌ ثؾىىىوس العملَىىىبد فىىىٌ اعىىىز ا  المىىىواسد 

،  1942للقىىىواد الجشٍطبنَىىىخ ، نرؾوٍىىىع ثشٍطبنَىىىب  ىىىن  وقىىىف الذنلىىىخ المذافعىىىخ الىىىي الذنلىىىخ المهبعمىىىخ فىىىٌ مىىىب  

(  عةةةاحح اىقرةةةاه ، اىؼَيٍةةةاخنثنهبٍىىىخ الؾىىىشة العبلمَىىىخ الضبنَىىىخ اهزمىىىذ ثشٍطبنَىىىب ثمىىىب روصىىىلذ الَىىىه  ىىىن ملىىىو    

نغجقزهىىىب لاعىىىزيبدح  نهىىىب فىىىٌ   ىىىن ا  ركىىىو  دنلىىىخ  ذافعىىىخ صىىىم غىىىوسد هىىىزا العلىىىو  لزكىىىو  دنلىىىخ  هبعمىىىخ ثىىىذيال 

ثقَىىىخ قطبمىىىبد الؾَىىىبح المخزليىىىخ  مىىىب ادى ثهىىىب الىىىي ا  رغنىىىٌ صمىىىبس  ىىىب روصىىىلذ الَىىىه  ىىىن نزىىىبئظ عَىىىذح فىىىٌ كىىىع 

 (. اىصْاػٍح واىضساػٍح واىخذٍٍحقطبمبد الؾَبح ايقزصبدٍخ   

ٍىىىبد المزؾىىىذح اي شٍكَىىىخ الزىىىٌ هىىىٌ   ثهىىىزا العلىىىم ن نهىىىب الوي مىىىب ؽمىىىع ثجقَىىىخ الىىىذن  اي ىىىشى ملىىىي ايهزمىىىب

اي ىىىىشى اعىىىىزيبدد  ىىىىن رطجَقبرىىىىه فىىىىٌ قطبمىىىىبد الؾَىىىىبح اي ىىىىشى ثعىىىىذ ا  اعىىىىهمذ فىىىىٌ رطىىىىوٍش ثقَىىىىخ ال ىىىىبصا 

 ن واصلخ اكزشبفهب.
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 ٍفهىً تحىز اىؼَيٍاخ (0

ذطثٍةق اىطشٌقةح اىؼيٍَةح  تأّهةا( ثؾوس العملَبد   Morse & Kimballمشل كع  ن  وسط نكمجب    

( ، ن ن هزا الزعشٍف ٍمكن رؾذٍذ العنبصش الشئَغىخ  ترىفٍش االعاط اىنًَ اىزي ٌَنِ االداسج ٍِ اذخار اىقشاساخ

 لجؾوس العملَبد ملي النؾو اُرٌ:

 اعزعمب  الطشٍقخ العلمَخ. (1

 ايمزمبد ملي ايعبط الكمٌ، كبعزعمب  ادناد ثؾوس العملَبد ناعبلَجهب. (2

 ايداسح  ن ارخبر قشاساد اكضش  وظومَخ.ٍمكن  (3

اّها ذطثٍق اىطشٌقح اىؼيٍَح ترىفٍش االعاط نملي مزا ايعبط ٍمكن نظع رعشٍف  ؾذد لجؾوس العملَبد ملي 

اىنًَ وتاعرؼَاه ادواخ تحىز اىؼَيٍاخ واعاىٍثها ماىثشٍعح اىخطٍح اىؼذدٌح ، واىثشٍعح غٍش اىخطٍح واىرحيٍو 

 االداسج ٍِ اذخار قشاساخ امصش ٍىظىػٍح.اىشثنً، ورىل ىرَنٍِ 

 ٍغاهَح تحىز اىؼَيٍاخ مَذخو مًَ فً حو ٍشامو االداسج (3

ٍعذ ايعزخذا  المجبشش لاسقب  نالعاقبد الشٍبظَخ نايعىبلَت نايدناد الكمَىخ ؽلقىخ الوصىع فىٌ هىزا المىذ ع  

الزىىىىىٌ رىىىىىأرٌ ظىىىىىمن  ىىىىىب ٍغىىىىىمي ثجؾىىىىىوس العملَىىىىىبد نرلىىىىىك لزيغىىىىىَش كضَىىىىىش  ىىىىىن  شىىىىىكاد اداسح ايممىىىىىب .                                          

( ، نالنمىبرط الشٍبظىَخ اعبعىبال  اىَؼادالخ ، واىَرثاٌْةاخلعاقبد الشٍبظَخ   إر ٍعزمذ المذ ع الكمٌ ملي ايسقب  نا

ملي المقبسنخ نالوصف نالزؾلَع اعىزنبداال  إداسج االػَاهلزوظَؼ المشكلخ ، فٌ ؽَن رعزمذ المذا ع اي شى لذساعخ 

عىمبد  بصىخ إر ٍعزمىذ الي اعبلَت الجؾش نايعزجَب . نهزا نقطخ اي زال الغوهشٍخ الزٌ رعطىٌ المىذ ع الكمىٌ 

ملي مذد  ن ايعبلَت نايدناد الزٌ رقع ظمن  ب ٍغمي ثجؾوس العملَبد نرلك لزؾذٍذ  ب هو  طلوة انغبصا فٌ 

ٍزم رؾذٍذ المغزلض بد  ن المىواد اينلَىخ نايٍىذً الواقع العملٌ للمشكلخ، فعلي عجَع المضب  فٌ  غب  إداسح اينزبط 

لَىخ اينزبعَىىخ،  ىع ثَىىب   بهَىخ المخشعىىبد نرلىك  ىىن  ىا  اؽىىذ اعىبلَت ثؾىىوس العب لىخ ناٍىىخ  ىذ اد ا ىىشى للعم

 العملَبد المؾذدح لهزا ال شض.

نٍيغش ثؾوس العملَبد ثوصيهب  ىذ اال كمَىبال لذساعىخ المشىبكع ايداسٍىخ كبفىخ  ىن  ىا  النظىش للمشىكلخ  ىن صانٍىخ 

ؾىوس العملَىبد كمىذ ع كمىٌ اٍعىبال لذساعىخ كمَخ نثعجبسح ا شى رؤغش المشىكلخ لزكىو  منمورعىبال، نرزعىؼ اهمَىخ ث

 المشبكع ايداسٍخ فٌ الواقع العملٌ لمنظمخ ايممب   ن  ا  اي وس ايرَخ:

رغهم ثؾوس العملَىبد فىٌ رقشٍىت المشىكلخ ايداسٍىخ الىي الواقىع ثموعىت صىَب ملمَىخ  جغىطخ ننمىبرط سٍبظىَخ  .1

 ظم نالعقانٌ. عَنخ رظهش  كونبد المشكلخ ظمن اغش  ن الزيكَش العلمٌ المن
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( لعملَىخ  اىثةذائومشض النمبرط فٌ  غمومخ  ن العاقىبد الشٍبظىَخ ثبلشىكع الىزً ٍوظىؼ اليىشت المخزليىخ    .2

 ارخبر القشاساد نثمب ٍغهم فٌ ريغَش منبصش المشكلخ نالعوا ع المؤصشح فَهب.

 ن نظع نمىورط سٍبظىٌ  عىَن  رعمَم المعبٍَش القَبعَخ نالمضبلَخ يرخبر القشاساد، رلك ثأ  ايداسح الزٌ رزمكن .3

لمشكلخ  ىب، رغىزطَع ا  رطجىق هىزا النمىورط فىٌ المغىزقجع منىذ ب رواعههىب  شىكلخ  مبصلىخ نهكىزا رىذاس ايممىب  

 المخزليخ فٌ الوظبئف كبفخ لمعبلغخ المشبكع فٌ الواقع العملٌ.

يممىب   ىن شىأنه ا  ٍشعى  ا  الزعب ع  ع اعبلَت ثؾوس العملَبد كبفخ فٌ  خزلف المشبكع ايداسٍىخ فىٌ  نظمىخ ا

العاقخ ثَن هزا ايعبلَت نهزا المشبكع ، نٍمكن ا  ٍؾذس الزوافق الزب  ثَن هزا ايعبلَت نالمشبكع ايداسٍخ مب خ 

فىٌ  َّةارض اىْقةومن اعزعمب  نمبرط  عَنخ رؾمع  غمَبد  زطبثقخ  ع رلك الوظبئف، كمىب هىو الؾىب  فىٌ اعىزعمب  

 نهكزا.… فٌ اداسح المخبص   َّارض اىخضٌِاداسح النقع نالزغوٍق ، ن

ا  هىزا الصىوسح المزكب لىخ رقىشة الؾبلىخ الىي  ىب ٍغىمي ثىبلداسح العلمَىخ ، نهىٌ الزغىمَخ الزىٌ اغلقىذ ملىي ثؾىىوس 

 العملَبد ثوصيهب  نهظ ممع ملمٌ ، نالشعم الجَبنٌ ايرٌ ٍوظؼ  ب رقذ .

 

 

       

 :ششوط ذطثٍق تحىز اىؼَيٍاخ (4

ا  اعىىىىىىبلَت ثؾىىىىىىوس العملَىىىىىىبد كبفىىىىىىخ ٍمكىىىىىىن ا  رطجىىىىىىق فىىىىىىٌ  خزلىىىىىىف  نظمىىىىىىبد ايممىىىىىىب  اينزبعَىىىىىىخ  

 :رٌاُ نهب نالخذ َخ، ثششغ روفش 

  ٍحذودٌح اىَىاسد 

رعنٌ ا  المواسد الزٌ رغىزعملهب  نظمىخ ايممىب  عىواء كىب  رلىك فىٌ العملَىخ اينزبعَىخ ا  الزغبسٍىخ ن ىب شىبثه رلىك 

ؽَش روفشهىب نعىهولخ الؾصىو  ملَهىب. ثمعنىي ا ىش ا  المىواسد المزىوفشح رؾىذ  رزصف ثكونهب  ؾذندح الكمَخ  ن

رصشل  نظمخ ايممب  ي ٍوعذ  نهب كمَبد كجَشح الي دسعخ ثؾَش ٍمكن الؾصو  ملَهب فٌ اٍخ لؾظخ ن ن دن  

 منبء نكليخ، نٍنطجق هزا الششغ ملي  ب ٍأرٌ:
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 المواسد المبلَخ ملي نؾو مب . .1

 الكيبءح العبلَخ نالمزخصصخ.المواسد الجششٍخ راد  .2

المواسد اينلَخ الزٌ ٍزم الؾصو  ملَهب  قبثع صمن نرؤلف نغجخ  همخ  ن منصش الكليخ للوؽذح الواؽذح  .3

  ن المنزوط.

 غبؽبد ايساظٌ راد المواصيبد النبدسح ، كمب هو الؾب   ع المغبؽبد ايساظٌ الزٌ ٍزواعذ فَهب  .4

ثه رلك فٌ ؽَن قذ ي رعذ الصؾشاء الغشداء ان ايساظٌ غَش النيػ ان  نبعم اليؾم نالزهت ن ب شب

 الصبلؾخ للضسامخ  ن المواسد المؾذندح، ن بصخال فٌ الجلذا  الزٌ لذٍهب  غبؽبد ع شافَخ ناععخ.

  ذؼذد اىثذائو 

ٍقصذ ثهزا الششغ ا  هنبلك اكضش  ن ثذٍع ان غشٍقخ ٍزم ثموعجهب اعز ا  الموسد المزوفش، فعنذ الؾذٍش من 

لمغزلض بد ايعبعَخ لعملَخ اينزبط نثبلزؾذٍذ من المواد اينلَخ الذا لخ فٌ صنع المنزظ، ٍعنٌ هزا الششغ ا  ا

هنبلك اكضش  ن غشٍقخ يعز ا  هزا المواد اينلَخ، نملي عجَع المضب  ارا كب  المقصود ثبلمواد اينلَخ هنب هو 

شانٍع، فأ  رعذد الجذائع ٍقصذ ثه هو نعود اكضش  ن غشٍقخ لقص ايقمشخ الذا لخ فٌ انزبط الجذيد الشعبلَخ ان الغ

القمبػ  ن اعع الؾصو  ملي  ب هو  طلوة  ن  نزغبد ثأقع كليخ  مكنخ، ن ن الغذٍش ثبلزكش هنب ا  ا زَبس 

 الجذٍع ايفعع ان اي ضع ٍخعع لمعبٍَش  زعذدح اهمهب ا  ٍؾقق الجذٍع املي اليوائذ نالمنبفع ان اقع الزكبلَف

 نالخغبئش نهو  ب ٍعشل ثبلجذٍع اي ضع.

 اىَْارض فً تحىز اىؼَيٍاخ: (5

ٍزم رطجَق ثؾوس العملَبد نايعزيبدح  ن نعبئلهب من غشٍق صَبغخ المشكلخ ملي هَأح نمورط نالنمبرط  زعذدح 

 ن خزليخ ايعزعمب  نفٌ هزا المغب  ٍزم الزمََض ثَن نومَن  ن النمبرط ان ايعبلَت الكمَخ نهٌ:

نمبرط سٍبظَخ رغزعمع فٌ رششَذ  القشاس المطلوة ارخبرا  ن  ا  رصمَم نظب   ص ش ٍعجش ثشكع من ثأ ش  .1

( للواقع ثؾَش ا  ؽع المشكلخ ظمن نظب  Simulationمن النظب  اليعلٌ ظمن  ب ٍعشل ثؾبلخ المؾبكبح  

 بدٍخ نكليوٍخ.المؾبكبح ٍمكن ا  ٍؤدً الي ؽلهب فٌ الواقع العملٌ، نٍشعع رلك يعجبة اقزص

نمبرط سٍبظَخ رغزخذ  فٌ نظع  قَبط ا ضع للمقبسنخ ثؾَش ٍكو  رلك ملي اعبط روفش الظشنل ناي كبنبد  .2

المواكجخ كبفخ الزٌ رعذ ششغبال لكٌ ٍمكن ا  ٍصجؼ الؾع  مكنبال كمب هو الؾب  منذ اعزعمب  اعلوة الجش غخ 

الزخطَػ لعنبصش اينزبط كبفخ ن ن صم رؾذٍذ ( فٌ Simplex Methodالخطَخ نثبلزؾذٍذ غشٍقخ الغمجلكظ  

ؽغم المنزوط اي ضع الزً ٍؾقق ايعزعمب  الكب ع لمغزلض بد اينزبط نٍعمن اكجش العوائذ الممكنخ لمنظمخ 

 ايممب  نرشزمع النمبرط الشٍبظَخ ملي صاصخ  غب َع اعبعَخ هٌ:
 

 اىَرغٍشاخ اىَرؼيقح تاذخار اىقشاس  (0
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ن الوصو  الي قَمهب منذ ؽع النمورط نهنب ٍزخز القشاس نفقبال للقَم المؾذدح لهزا نهٌ المز َشاد الزٌ ٍمك

 (.تاىقشاساخ اىَرغٍشجالمز َشاد نلزلك ٍمكن رغمَزهب  

 اىقٍىد او ٍحذداخ اىَْىرض (0

نهزا المؾذداد ظشنسٍخ فٌ ركوٍن النمبرط فمن العشنسً ا  رؤ ز ثنظش ايمزجبس المؾذداد المبدٍخ للنظب  

 ؾذداد هٌ الزٌ رذفع ثبلمز َشاد المزعلقخ ثبرخبر القشاس ثأ  ركو  ظمن القَم الممكنخ.نهزا الم

 داىح اىهذف (3

دالخ الهذل هٌ الصَ خ الشٍبظَخ   المعبدلخ الشٍبظَخ ( الزٌ رظهش قَبط الزأصَش الكلٌ   للشثؾَخ ( ارا كبنذ 

( ، .Minالهذل  ن نو  رص َش  ( ، من   للكليخ ( ارا كبنذ دالخ .Maxدالخ الهذل  ن نو  رعظَم  

 للمز َشاد المزعلقخ ثبرخبر القشاس نهٌ الزٌ رؾذد  قذاس الشثؼ ان  قذاس الكليخ الكلَخ.

 

 ٍشاحو دساعح تحىز اىؼَيٍاخ (6

مهم هذل ٍزؾقق منذ اعزعمب  ثؾوس العملَبد هو  غبمذح ايداسح فٌ ارخبر القشاس الششَذ   اي ضع ( ، نرعذ   

العملَخ ايداسٍخ ثشكع مب ، إر ٍكشط المذساء عع اهزمب هم ملَهب ، ٍقصذ ثعملَخ  القشاساد عوهشمملَخ ارخبر 

ارخبر القشاس ثبنهب  غمومخ الخطواد الزٌ ٍقو  ثهب  زخز القشاس  ن اعع الوصو  الي الهذل الزً ٍغعي  ن اعله 

لهزا الخطواد اي انهب ثشكع مب      شاؽع اعزعمب  ثؾوس العملَبد ( ، نرشد فٌ هزا الصذد رغمَبد  خزليخ

 رزمؾوس ؽو  الزشرَت نالزغمَبد ايرَخ:

 (.Definition of the problemرعشٍف المشكلخ قَذ الجؾش   .1

رؾزبط هزا المشؽلخ  ن  شاؽع الذساعخ الي رعشٍف ناظؼ للمشكلخ نالزٌ رزؾذد ثضاس  طواد سئَغَخ نملي  

 النؾو ايرٌ:

  رؾقَقهب  ن  ا  الذساعخ.المشاد  لألهذالرؾذٍذ ناظؼ 

 .رؾذٍذ ناظؼ للجذائع المزعلقخ ثبرخبر القشاس 

 .رؾذٍذ ناظؼ للمؾذداد ان المزطلجبد الاص خ لزؾقَق ايهذال 

 

 (.Construction of the modelثنبء النمورط   .2

 ن صَب ا ب المشؽلخ الضبنَخ فززطلت رؾذٍذ شكع النمورط المطلوة فبرا كب  النمورط المقذس صَبغزه هو  

النمبرط الشٍبظَخ فَمكن اللغوء الي  وظو  الجش غخ الخطَخ لذساعخ المشكلخ ثَنمب ارا كبنذ الذساعخ  عقذح 

 نكجَشح فمن الممكن اللغوء الي نمبرط المؾبكبح الزٌ رعذ فٌ هزا الؾبلخ اكضش  ائمخ.
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 (.Solution of the modelؽع النمورط   .3

ثئٍغبد ؽع للنمورط المقزشػ   الؾع هنب ٍعنٌ اٍغبد قَم المز َشاد للقشاس ( ، نهنب ا ب المشؽلخ الضبلضخ نالمزعلقخ  

 (.Optimization Models( ثبعزعمب  نمبرط الؾع اي ضع  Optimalالؾع ٍمضع النزَغخ المضلي  

 (.Validation of the modelصاؽَخ النمورط   .4

نٍزم  ضاال ثمقبسنخ النزبئظ  ع علغلخ ص نَخ عبثقخ لمز َشاد ا ب المشؽلخ الشاثعخ فأنهب رزعلق ثب زجبس النزبئظ 

 القشاس الزٌ ٍشملهب النمورط ان ثعط النزبئظ الزأسٍخَخ.
 

 (.Implementation of the final resultsرطجَق نامزمبد النزبئظ   .5

ملَخ نرأ ز شكع نا َشاال المشؽلخ الخب غخ الزٌ رزعلق ثزطجَق النزبئظ الزٌ رم الزوصع الَهب فٌ الؾَبح الع

 الزوعَهبد ان الزعلَمبد الي ايداساد المخزليخ للوصو  الي النزبئظ الزٌ سعمذ فٌ المشؽلخ اينلي.

  

 (Linear Programmingاىفصو اىصاًّ: اىثشٍعح اىخطٍح )

 اىثشٍعح اىخطٍح مَفهىً (0

المزبؽخ لذى المنشأح ، اعلوة سٍبظٌ ؽذٍش ٍغزعمع اداح يٍغبد مفعع ايعزعمبيد للمواسد المؾذندح 

( نرعنٌ ا كبنَخ اعزعمب  ايعلوة الشٍبظٌ يٍغبد الجشا ظ Programنلهزا األعلوة عبنجب  همب الجش غخ  

المخزليخ يعزعمب  المواسد المؾذندح المزبؽخ لذى المنشأح نثمب ٍزائم  ع القَود الميشنظخ ملي هزا المواسد 

قق هذل المنشأح نرلك ثبينطاق  ن ثشنب ظ الي ثشنب ظ م ش ٍكو  لَزم ا زَبس مفعع هزا الجشا ظ الزٌ رؾ

لأل ضلَخ نهٌ رعظَم ايسثبػ من رقلَع الزكبلَف. ا ب الغبنت   ن ؽَش رؾقَق الهذل ، نهكزا نصويال  مفعع  نه  

بد ( فَقصذ ثهب العاقبد ثَن المز َشاد المؾذدح كبفخ للمشكلخ قَذ الذساعخ ماقLinearityاأل ش الخطَخ  

  طَخ ، اً ا  اعزغبثخ المز َشاد كبفخ هٌ اعزغبثخ ناؽذح نرزنبغم  ع اعزغبثخ دالخ الهذل.

 صٍاغح وتْاء َّىرض اىثشٍعح اىخطٍح 

ل شض ركوٍن نمورط ثش غخ  طَخ ثمعني رؾوٍع الغشد الكا ٌ للمشكلخ الي نمورط ثش غخ  طَخ ٍزطلت اي ش 

 رؾذٍذ ايرٌ:

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.  .1

 رؾذٍذ القَود نالزعجَش منهب ثمعبديد ان  زجبٍنبد ان  لَػ  نهب.  .2

 رؾذٍذ دالخ الهذل.   .3

 نالغذن  ايرٌ ٍجَن كَيَخ ركوٍن نمورط ثش غخ  طَخ 
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، رصىنع كىع عىلعخ ملىي صاصىخ  شاؽىع  B، ننو   A: رنزظ اؽذى الششكبد نومَن  ن الغلع ، نو  (1سقم    ضب 

ٍؾزىبط الىي  A  ىن النىو  نكع  شؽلخ رزم فٌ اؽذ ايقغىب  الضاصىخ الموعىودح فىٌ الشىشكخ. فىئرا كىب  رصىنَع الغىلعخ

عبمزَن ممع فٌ القغم اين  نعبمخ ممع فىٌ القغىم الضىبنٌ ناسثىع عىبمبد ممىع فىٌ القغىم الضبلىش ، ثَنمىب ٍؾزىبط 

هىٌ ي عىبمزَن ممىع فىٌ كىع قغىم ، كمىب ا  مىذد الغىبمبد المزبؽىخ فىٌ القغىم اين  ال Bرصنَع الغلعخ  ن النو  

( 280( عبمخ ممع اعجومَبال ، ن فٌ القغىم اين  هىٌ  120( عبمخ ممع اعجومَبال ، ن فٌ القغم الضبنٌ هٌ  160 

 ( دٍنبس. 3هو   B( دٍنبس ، ن  ن الغلعخ 2هو   Aعبمخ ممع اعجومَبال. فبرا كب  سثؼ الوؽذح الواؽذح  ن الغلعخ 

 المطلوة: كو  نمورط ثش غخ  طَخ ، ارا كب  هذل الششكخ هو الؾصو  ملي اكجش سثؼ  مكن.

 

  ن  ا   عطَبد الغؤا  ٍمكن نظع المعطَبد ثبلغذن  ادنبا. الؾع:

 

 ذنىٌِ اىَْىرض

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.( : 1اىخطىج سقٌ )

   =  Aّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ٍِ اىغيؼح  -

   =  Bّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ٍِ اىغيؼح  -
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 رؾذٍذ القَود نالزعجَش منهب ثمعبديد ان  زجبٍنبد ان  لَػ  نهب.( : 2اىخطىج سقٌ )

              

             

              

 ٌَنِ اُ ذنىُ عاىثح( )طاىَا ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ال اىغاىثٍح ػذً قٍذ

          

  .رؾذٍذ دالخ الهذل( : 3اىخطىج سقٌ )

                

 

 اىَْىرض تصٍغره اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً:

                

                       

              

                

              

          
 

 

 20فَهىب   A، كع شبؽنخ  ن النىو   B، ننو   A(: ششكخ شؾن رمزلك نومَن  ن الشبؽنبد ، نو  2 ضب  سقم  

m
3

m 30(  ن الؾَض المجشد ن  
3

m 20فَهب   B(  ن الؾَض غَش المجشد ، ثَنمب كع شبؽنخ  ن النو  
3

(  ن الؾَض 

m 10المجشد ن  
3

(  ن الؾَض غَش المجشد. اساد اؽذ الزغبس شؾن كمَخ  ن الجعبمخ لمغبفخ  عَنخ نكبنذ ثعىبمزه  

m 160رزطلت  
3

m 120(  ن الؾَض المجشد ن  
3

(  ن الؾَض غَش المجشد ، نارا كبنذ الششكخ رعلم ثأ  كع شىبؽنخ 

( غىبلو  200رغىزهلك   Bع المغبفخ ثَنمب كع شبؽنخ  ن النو  ( غبلو   ن الوقود لقط300رغزهلك   A ن النو  

  ن الوقود نيغه  لقطع راد المغبفخ.

المطلوة: كو  نمورط ثش غخ  طَىخ ، ارا كىب  هىذل الشىشكخ هىو الؾصىو  ملىي اقىع  ىب ٍمكىن  ىن كمَىخ الوقىود 

 المغزهلكخ.

 ذً:اىعذوه اَاىَؼطٍاخ ٍِ خاله  ٌَنِ ذىظٍحاىحو : 
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 ذنىٌِ اىَْىرض

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.( : 1اىخطىج سقٌ )

   =  Aّفشض اُ ػذد اىشاحْاخ ٍِ اىْىع  -

   =  Bّفشض اُ ػذد اىشاحْاخ ٍِ اىْىع  -

 رؾذٍذ القَود نالزعجَش منهب ثمعبديد ان  زجبٍنبد ان  لَػ  نهب.( : 2اىخطىج سقٌ )

                

                

 ٌَنِ اُ ذنىُ عاىثح( اىغاىثٍح )طاىَا ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ال ػذً قٍذ

          

  .رؾذٍذ دالخ الهذل( : 3اىخطىج سقٌ )

                    

 

 اىَْىرض تصٍغره اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً:

                    

      

                

                

          

 

نثبعىىزخذا  (  اىشظاىٍةةح ، واىْغةةائٍح ، واالطفةةاه(:  صىىنع لاؽزٍىىخ ٍنىىزظ صاصىىخ انىىوا   ىىن ايؽزٍىىخ   3 ضىىب  سقىىم  

( نؽذح  ن النىو  اين  1500نومَن  ن الغلود ملمبال ا  الكمَخ المزوفشح فٌ المعمع  ن كع نو   ن الغلود هٌ  

( نؽذح  ىن النىو  الضىبنٌ ملىي الزىوالٌ، الغىذن  ايرىٌ ٍجىَن الكمَىخ المطلوثىخ  ىن كىع نىو   ىن انىوا  2000، ن  

 الغلود لنزبط المنزغبد الضاصخ  ن ايؽزٍخ.

 

مو وحذج ٍِ االحزٌح اىشظاىٍح هةى ظةؼف اىىقةد اىَطيةىب إلّرةاض وحةذج واحةذج  إلّراضفإرا ماُ اىىقد اىَطيىب 

اىنيٍةح ٍِ االحزٌح اىْغائٍح وشالشح اٍصاه اىىقد اىَطيىب ىىحذج واحةذج ٍةِ احزٌةح االطفةاه ، تٍَْةا ماّةد اىطاقةح 

اىحةذ ق الىي ا  ، نقذ اشبسد دساعخ للغىو ( وحذج ٍِ االحزٌح800اىرشغٍيٍح ىيَصْغ ذغرطٍغ اُ ذْرط ٍا ٌنافئ )
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( نؽىذح  ىن ايؽزٍىخ  النغىبئَخ ، ن  300( نؽذح  ىن ايؽزٍىخ الشعبلَىخ ، ن  400المطلوة  ن كع نو  هو   االدّى

 ( نؽذح  ن اؽزٍخ ايغيب .200 

( دٍنىىبس ، نايغيىىب  1200( دٍنىىبس ، نالنغىىبئَخ  1500فىىئرا كىىب  سثىىؼ الوؽىىذح الواؽىىذح  ىىن ايؽزٍىىخ الشعبلَىىخ هىىو  

  ( دٍنبس.1000 

 ارا كب  هذل المصنع هو الؾصو  ملي اكجش سثؼ  مكن.المطلوة: كو  نمورط ثش غخ  طَخ ، 

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.( : 1اىخطىج سقٌ )

   ّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَصْىػح ٍِ االحزٌح اىشظاىٍح  =  -

   ّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَصْىػح ٍِ االحزٌح اىْغائٍح  =  -

   ّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَصْىػح ٍِ احزٌح االطفاه  =  -
 

 رؾذٍذ القَود نالزعجَش منهب ثمعبديد ان  زجبٍنبد ان  لَػ  نهب.( : 2اىخطىج سقٌ )

                    

                    

   
 

 
    

 

 
         

        

         

         

 

 ٌَنِ اُ ذنىُ عاىثح( اىغاىثٍح )طاىَا ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ال ػذً قٍذ

             

  .رؾذٍذ دالخ الهذل( : 3اىخطىج سقٌ )

                             

 

 اىَْىرض تصٍغره اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً:
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، نكىىىع نىىو  ثمبكَنىىىخ  عَنىىىخ.          B، ننىىىو   Aالخضانىىىبد ، نىىو  (:  عمىىع ٍقىىىو  ثئنزىىىبط نىىومَن  ىىىن 4 ضىىب  سقىىىم  

( عبمخ اعىجومَبال ، نالمبكَنىخ الضبنَىخ لطىٌ ن نصىع الصىيبئؼ 70المبكَنخ اينلي لقطع الصيبئؼ نغبقزهب الزش َلَخ  

( عىبمبد ملىي المبكنىخ اينلىي ، ن 4( ٍؾزىبط  Aملمىذ ا  النىو   ( عىبمخ اعىجومَبال ، إرا 60نغبقزهب الزشى َلَخ  

( عىبمبد ملىي 6( عىبمبد ملىي المبكنىخ اينلىي ، ن  5( ٍؾزىبط  Bن النىو   ( عبمبد ملي المبكنخ الضبنَخ ، 10 

 المبكنخ الضبنَخ.   

ارا ملمىذ ا  ، اػيةى ستةح ٍَنةِ  ثش غخ  طَخ ، ارا كب  هذل المعمع هو الؾصىو  ملىي المطلوة: كو  نمورط

 ( دٍنبس.6( هو  B( دٍنبس ، نسثؼ الخضا  الواؽذ  ن النو   3( هو  Aسثؼ الخضا  الواؽذ  ن النو   

 الؾع :  ن  ا  المعطَبد نكو  الغذن  ايرٌ:

 

 ذنىٌِ اىَْىرض

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.( : 1اىخطىج سقٌ )

   =  Aّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ٍِ اىْىع  -

   =  Bّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ٍِ اىْىع  -

 اىَْىرض تصٍغره اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً:
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( دننم رغزطَع صسامزهىب ثنىومَن  ىن المؾبصىَع 200رمزلك قطعخ اسض  غبؽزهب  (: عمعَخ فاؽَخ 5 ضب  سقم  

( 10ٍزطلت ٍىو  ممىع ناؽىذ ، ن   Aثبلمؾصو  فئرا كبنذ صسامخ الذننم الواؽذ  ن ايسض  . B، ننو   Aنو  

( 20ٍزطلىت اسثعىخ اٍىب  ممىع ، ن   Bصسامىخ الىذننم الواؽىذ  ىن ايسض ثبلمؾصىو   دٍنبس  ن المصبسٍف، ثَنمب

( 60، ن رىشثؼ   A( دٍنىبس مىن كىع دننىم ٍىضس  ثبلمؾصىو  40نرعلم الغمعَخ انهب رىشثؼ   دٍنبس  ن المصبسٍف،

ٍىو  ممىع  (320 نا  مذد اٍب  العمع الغنوٍخ المزوفشح للغمعَخ ٍغبنً  . Bدٍنبس من كع دننم ٍضس  ثبلمؾصو  

  ( دٍنبس.2200نسمط المب  المزوفش للغمعَخ  

 خ هو الؾصو  ملي اكجش سثؼ  مكن.ثش غخ  طَخ ، ارا كب  هذل الغمعَ طالمطلوة: كو  نمور

 ( دننم:200 ن  ا  المعطَبد نكو  الغذن  ايرٌ  ع  شامبح ا   غبؽخ ايسض الممكن صسامزهب هو  الؾع: 

 

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.( : 1اىخطىج سقٌ )

   =  Aّفشض اُ ػذد اىذوَّاخ اىرً ذضسع تاىَحصىه ٍِ اىْىع  -

   =  Bّفشض اُ ػذد اىذوَّاخ اىرً ذضسع تاىَحصىه ٍِ اىْىع  -

 

 

 

 اىَْىرض تصٍغره اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً:
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(: ٍقو   عمع ادنٍخ ثئنزبط نو   عَن  ن العقبقَش الطجَخ الزٌ رؾزوً ملي مذد  ىن اليَزب َنىبد نرلىك 6 ضب  سقم  

( نمشىش Bملىي نص  ناؽىذ  ىن فَزىب َن     ( . ٍؾزىوً  كىو    ( ، ن    ( ، ن    ثخلػ صاس  كونبد ،  

ملىي اصنىب   ىن اينصا   ىن    ( ، ن ٍؾزىوً  كىو  Cاينصا   ن فَزىب َن  ( ن اصنب   ن Dانصا   ن فَزب َن  

ملي نص     ( ، ن ٍؾزوً  كو  C( ن اصنب   ن اينصا   ن فَزب َن  D( نصمب  انصا   ن فَزب َن  Bفَزب َن  

المطلىوة ( ، نا  الؾىذ ايدنىي C( ن ي ٍؾزوً ملي فَزب َن  D( ناسثع انصا   ن فَزب َن  Bناؽذ  ن فَزب َن  

( نص   ىن فَزىب َن 32( ، ن  B( انصا   ىن فَزىب َن  8( ، ن  D( نص   ن فَزىب َن  100 ن مذد اينصا  هو  

 C  دٍنبس.4هو     ، ن ن ( دٍنبس 3هو     ( دٍنبس ، ن ن 2هو     ( . نا  ععش الوؽذح الواؽذح  ن ) 

 و  ملي اقع كليخ  مكنخ.المطلوة: كو  نمورط ثش غخ  طَخ ، ارا كب  هذل المعمع هو الؾص

 الؾع :  ن  ا  المعطَبد نكو  الغذن  ايرٌ:

 

 

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.( : 1اىخطىج سقٌ )

   =    ّفشض اُ ػذد اىىحذاخ ٍِ اىْىع  -

   =    ّفشض اُ ػذد اىىحذاخ ٍِ اىْىع  -

   =    ّفشض اُ ػذد اىىحذاخ ٍِ اىْىع  -

 اىَْىرض تصٍغره اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً:
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( نؽذح 2( ، نرعطٌ  $3اينلي  (: ششكخ رنزظ نومَن  ن ايغزٍخ لجنبء عغم صؾٌ ، ركلف النومَخ 7 ضب  سقم  

( ، ثَنمىىب ركلىىف النومَىىخ الضبنَىىخ D( نؽىىذاد  ىىن فَزىىب َن  8( ، ن  C( نؽىىذح  ىىن فَزىىب َن  2( ن  A ىىن فَزىىب َن  

( ، نا  D( نؽذح  ن فَزب َن  2( ، ن  C( نؽذح  ن فَزب َن  2( ن  A( نؽذاد  ن فَزب َن  3( ، نرعطٌ  4$ 

( نؽذح  ىن 32( ، ن  C( نؽذح  ن فَزب َن  28( ، ن A( نؽذح  ن فَزب َن  36 الكمَخ الكلَخ لعذد الوؽذاد هٌ 

 (.Dفَزب َن  

 المطلوة: كو  نمورط ثش غخ  طَخ ، ارا كب  هذل الششكخ هو الؾصو  ملي اقع كليخ  مكنخ.

 الؾع :  ن  ا  المعطَبد نكو  الغذن  ايرٌ:

 

 نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ ( : 1اىخطىج سقٌ )

   ّفشض اُ ػذد االغزٌح ٍِ اىْىع االوه =  -

   ّفشض اُ ػذد االغزٌح ٍِ اىْىع اىصاًّ =  -
 

 اىَْىرض تصٍغره اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً:
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( عبمخ للصهش ، A  2، نٍزطلت النو   B، ننو   A(: ٍنزظ  صنع اي َن نومَن  ن اليوير ، نو  8 ضب  سقم  

( عبمخ للصىت 1( عبمخ للصهش ، ن  5ٍؾزبط الي   B( عبمبد للقطع ، ا ب النو  10( عبمبد للصت ، ن  4ن  

( عىبمخ للقطىع ، 60( عىبمخ للصىت ، ن  20للصىهش ، ن  ( عبمخ  زبؽىخ 40( عبمبد للقطع ، نا  هنب   5، ن  

 ( دٍنبس. 8( دٍنبس ، ن ن النو  الضبنٌ  24هو   Aنا  سثؼ الوؽذح الواؽذح  ن النو  

 المطلوة: كو  نمورط ثش غخ  طَخ ، ارا كب  هذل المصنع هو الؾصو  ملي املي سثؼ  مكن.

 الؾع :  ن  ا  المعطَبد نكو  الغذن  ايرٌ:

 

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.( : 1اىخطىج سقٌ )

   =  Aّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ٍِ اىْىع  -

   =  Bّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ٍِ اىْىع  -
 

 اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً: اىَْىرض تصٍغره  
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(: اساد  غزضمش ثنبء  عمع ص َش لنزبط نومَن  ن الجلوصاد ، اين  نغبئٌ ؽَىش كىب  عىعش الغىوق 9 ضب  سقم  

ثىىضاس اقغىىب  ( دٍنىىبس نا  انزىىبط النىىومَن  ىىن الجلىىوصاد ٍمىىش 12( دٍنىىبس ، ناُ ىىش سعىىبلٌ ثغىىعش  15ٍصىىع الىىي  

( عبمخ ممع للذنسح الواؽذح نا  الجلوص النغبئٌ ٍؾزىبط 45انزبعَخ ، قغم ال ض  نالزً ي رزغبنص غبقزه اينزبعَخ  

( عبمبد ممع ، نا  قغم النغَظ نالزً رجلىب 6( عبمبد ممع فٌ هزا القغم ا ب الجلوص الشعبلٌ ٍؾزبط الي  3الي  

( عبمبد ممع 6للذنسح اينزبعَخ الواؽذح نا  الجلوص النغبئٌ ٍؾزبط الي  ( عبمخ ممع 48غبقزه اينزبعَخ ثؾذند  

 ؾىذدح ثطبقىخ  ( عبمبد ممع ، نا  قغم الزغهَض نالزً رعجئزه  3فٌ هزا القغم فٌ ؽَن الجلوص الشعبلٌ ٍؾزبط الي  

 لٌ. ( عبمبد ممع لكع  ن الجلوص النغبئٌ ن الجلوص الشعب9( عبمخ ممع للذنسح الواؽذح ثواقع  90 

 المطلوة: كو  نمورط ثش غخ  طَخ ، ارا كب  هذل المغزضمش هو الؾصو  ملي اكجش سثؼ  مكن.

 

 الؾع :  ن  ا  المعطَبد نكو  الغذن  ايرٌ:

 

 رؾذٍذ المز َشاد المغهولخ نالزعجَش منهب ثش وص عجشٍخ.( : 1اىخطىج سقٌ )

   ّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ٍِ اىثيىص اىْغائً =  -

   ّفشض اُ ػذد اىىحذاخ اىَْرعح ٍِ اىثيىص اىشظاىً =  -
 

 اىَْىرض تصٍغره اىْهائٍح ٌنىُ مآالذً:

                  

      

             

             

             

          


