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زمن االمتحان :ساعتان
استخدام اآللة الحاسبة (نعم)

االمتحان النهائي
الفصل الدراسي الثاني
1520- 1524
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أجب عن األسئلة التالية :
السؤال األول:

( 8درجات)

 .1قارن بين اسلوب شبكة األ عمال في المسار الحرج وبيرت من حيث التعريف ،ومجال االستخدام ،والخب رة؟
 .2اذكر خمسة م ن خصائص مشكلة التعيين؟

( 8درجات)

السؤال الثاني :

تقوم مؤسسة  UNDPبدراسة خط سير أعمال مشروع البني التحتية لترميم جسر وادي غزة  ,من خالل جدول األعمال اآلتي :
الزمن باألشهر

النشاط السابق

النشاط

الوصف

م

3

-

A

إعداد تقارير جدوى فنية

1

4

A

B

تنظيف الموقع وحفر األساس

2

2

A

C

صب األساس

3

2

B,C

D

وضع األعمدة و المصدات

4

6

D

E

رصف الشارع وترتيبه

5

5

C,E

F

التجريب والفحص النهائي

6

 المطلوب :
 .1رسم شبكة األعمال.

 .2حدد االزمنة المبكرة والمتأخرة .

السؤال الثالث :

 .3حدد المسار الحرج.

( 8درجات)

يستطيع موظفي مغسلة لغسيل السيارات استقبال السيارات بمعدل  06سيارة بالساعة في المتوسط .ومعدل وصول السيارات لقسم
الغسيل هو سيارة كل دقيقة ونصف في المتوسط .
المطلوب:
 نسبة الوقت الضائع غير المستغل؟
 متوسط عدد السيارات المتوقع في صف االنتظار؟
 متوسط وقت انتظار السيارات المتوقع في النظام؟
 متوسط وقت انتظار السيار ات المتوقع في صف االنتظار؟
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( 25درجات)

السؤال الرابع :

تسعى شركة االتصاالت الفلسطينية لتوظيف  4موظفين في الشركة وهم (دمحم ,احمد ,حم زة ,عادل) إل نجاز  4مهام وهي.)D, C ,B ,A( :
المطلوب :إيجاد أفضل تعيين يحقق اكبر ربح ممكن ناتج عن التعيين؟



D

C

B

اآلالت

A

ال عمال

6

9

3

8

دمحم

9

10

5

7

احمد

15

12

7
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حمزة

4

5

2

4

عادل

السؤال الخامس  :أجب عن فرع واحد فقط :


( 7درجات )

أو اال /أوجد الحل األمثل للنموذج البرمجة الخطية التالي باستخدام الطريقة البيانية:

MAX Z = 10 X1 + 8 X2
SUBJECT TO: 3 X1 + 9X2 ≤ 27
30 X1 + 18X2 ≤ 90
9 X1
≤9
3X2 ≤ 3
X1 , X2 ≥ 0

 ثانيا /أوجد الحل األمثل للنموذج البرمجة الخطية التالي باستخدام طريقة السمبلكس:

MAX Z = 500 X1 + 1000 X2
SUBJECT TO: X1 + 2X2 ≤ 05
4X2 + 3X1 ≤ 215
X2 , X1 ≥ 5

2
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السؤال السادس :


( 25درجة)

شركة فلسطين التجارية يوجد لديها ثالثة مخازن وأربع مراكز تسويق ،والجدول التالي يوضح كل من ( تكلفة نقل الوحدة الواحدة من

السلع من المخازن  -حجم كل مخزون  -احتياجات كل مركز):

 المطلوب :

العرض

أ -أ وجددد الحدددل لمشدددكلة النقدددل باسدددتخدام

2055

D4

D2

D3
4

طريقدددة فوجدددل التقريبيدددة وطريقدددة أقددددل

6

25
S1

1

التكاليف.

D1
8

S\D

27

0

24

S2

28

S3

2555

ب  -أوجد المسار المتعرج لتلك المشكلة

9

بإستحدام إحدي الطر ق.

7

22

2055
2105

2705

105

السؤال السابع :

705

الطلب

( 9درجات )

اإليراد السنوي لشركة القدس يتأثر بحالة االقتصاد العامة لقطاع غزة اآلن ما تمثله من قوة أو الضعف في الطلب :
المطلوب:
.1

 . 2معيار البالس .

 .1معيار التشاؤم.

الحالة األولى

 .3معيار الندم .
الحالة الثانية

الحالة الثالثة

حاالت
الطبيعة
البديل األول

22

18

25

البديل الثاني

37

39

36

البديل الثالث

19

27

37

البديل ال رابع

52

42

23

 .1حول النموذج األولي إلى النموذج المقابل

MAX Z = X1 + 3 X2 – 2X3
SUBJECT TO: 2 X1 + 2X2 - 2 X3 ≤ 25
X1 + 4X2
≤ 21
3X1
+ 5X3 ≤ 28
X1 , X2 , X3 ≥ 5
انتهت األسئلة
تمنياتي لكم
مع
3
بالتوفيق والنجاح،،،

