
أسئهخ انًشاجؼخ    األسبنٍت انكًٍـــخ فً اإلداسح

 ظهم )اختاس( اإلخابت انصحٍحت يًا ٌهً:

 :ٌعتًذ عهى تقىٌى انبذائم تًهٍذاً   Minimax (Regret )يذخم انُذو    (1)

  .الخزٍبس انجذٌم انزي ٌحزىي ػهى اكجش قًٍخ َقذٌخ يزىقؼخ (أ )

 .انًزفبئهخ انؼىائذ انًًكُخ فً ظم انحبالد أفضمالخزٍبس انجذٌم انزي ٌزضًٍ  (ة )

 .الخزٍبس انجذٌم انزي ٌُطىي ػهى اقم انفشص انضبئؼخ (ج )

.الخزٍبس انجذٌم انزي ٌزضًٍ أفضم انؼىائذ انًًكُخ فً ظم انحبالد انًزشبئًخ (د )

ٌعًُ:  Decision Tree(   يصطهح 2)
 قشاس انًخبطش (أ )

 رحهٍم انقشاساد (ة )

 غبثخ انقشاساد (ج )

 شجشح انقشاساد (د )

ٌعًُ:  Earliest Finishيصطهح    ( 3)
جكشحانُهبٌخ انً  (أ )

نجذاٌخ انًجكشحا   (ة )

 انُهبٌخ انًزأخش  (ج )

انضيٍ انفبئض  (د )

:هى  " "انحذ األعهى انزي ٌُفقه صاَع انقشاس َظٍش حصىنه عهى انًعهىياث   (4)
 .رحهٍم انحسبسٍخ (أ )

 قًٍخ انًؼهىيبد انجٍذح (ة )

 انقًٍخ انُقذٌخ انًزىقؼخ (ج )

 ػذو انزأكذ اانقشاس فً حبنخ (د )

: صف دانت انهذف فً خذول انسًبهكس فهزا ٌعًُ اٌ فًواحذة فقط سانبت  وخذَا قًٍتارا    (5)
  انحم األيثم قذ رى انزىصم انٍه فً انجذول انحبنً. (أ )

 .الصال هُبك يجبل نزحسٍٍ انحم وإٌجبد جذول جذٌذ (ة )

 .هُبك اكثش يٍ حم أيثــــم (ج )

 .انجذول انسبثقانحم األيثم قذ رى انزىصم انٍه فً  (د )

:PERTطشٌقت  انزيٍ انًتىقع نهُشاط فًحساب    (6)
 .ٌزى حسبثه نجًٍغ األَشطخ انحشجخ فقظ (أ )

  ٌزى حسبثه نجًٍغ االحذاس. (ة )

 .ٌزى حسبثه نجؼض األَشطخ انحشجخ (ج )

 .ٌزى حسبثه نجًٍغ األَشطخ (د )
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 : ياعذا انحشج نُشاطانًفاهٍى انتانٍت خًٍعها تُطبق عهى ا   (7)
 ًٌكٍ رأخٍش انجذء فٍه انُشبط انزي ال (أ )

 انصفش  ٌسبويانُشبط انزي نه وقذ فبئض  (ة )

انُشبط انزي إرا رى رأخٍش اَزهبئه, فأَه ٌزسجت فً فً رأخٍش انًششوع  (ج )

 انُشبط انزي ًٌكٍ رأخٍش انجذء فٍه (د )

 انًســـاس انحشج هى:     (8)
االَشطخ انحشجخ جًٍغ  انزي ٌحزىي ػهى  (أ )

 انزي ٌُزهً فً وقزه انًحذد   (ة )

 انُشبط انحشج  رؼشٌف َفس (ج )

 انزي ٌحزىي ػهى جًٍغ االَشطخ   (د )

(9)  PERT  ٌعًُ فً شبكاث األعًال:
Production E-business & Report Technique (أ )

Critical Path Method (ة )

Production Evaluation & Report Technique (ج )

Project Evaluation & Review Technique (د )

 عُذ اتخار انقشاساث فً حانتً عذو انتأكذ و انًخاطشة: االختالف   (11)
االحزًبالد انًزؼهقخ ثحبالد انطجٍؼخ يؼشوفخ فً ػذو انزأكذ, و غٍش يزىفشح فً انًخبطشح (أ )

االحزًبالد انًزؼهقخ ثحبالد انطجٍؼخ غٍش يؼشوفخ فً ػذو انزأكذ, و يزىفشح فً انًخبطشح (ة )

 غٍش يزىفشح فً انًخبطشح وانزأكذ  وانزشبؤو و فشصخ انُذو ركىٌ يىجىدح فً ػذ (ج )

 االخزالف فً انًسًى فقظ, ونٍس هُبك رأثٍش فً انؼًهٍبد انحسبثٍخ َفسهب. (د )

:صت يٍ انبشيدت انشٌاضٍت إرا انبشيدت انخطٍت تعتبش حانت خا  (11)
 يؼشوفخ قٍى انًزغٍشاد  (أ )

 انؼالقخ ثٍٍ انًزغٍشاد ًٌكٍ ثشيجزهب  (ة )

 انؼالقخ خطٍخ ثٍٍ انًزغٍشاد فً دانخ انهذف و انقٍىد  (ج )

 دانخ انهذف ٌىجذ نهب حم أيثم (د )

:ٌتكىٌ يٍ يتغٍشٌٍ و سبعت قٍىد, فإَه ًٌكٍ إٌداد انحم األيثم عٍ طشٌقبشَايح خطً يــا   (12)
 انشسى انجٍبًَ فقظ (أ )

 انسًجهكس او انشسى انجٍبًَ (ة )

 ال ًٌكٍ انحصىل ػهى حم أيثم نهب ثسجت كثشح انقٍىد (ج )

 انسًجهكس فقظ (د )

(13) Objective function  :ًه
 يزغٍشاد انقشاس (أ )

 دانخ انهذف (ة )

 ػذو انسبنجٍخ (ج )

 قٍىد انًسأنخ (د )
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 :انًتغٍش انذاخم فً خذول انسًبهكس هى (14)
  أكجش يؼبيم سبنت فً صف دانخ انهذف  (أ )

 أصغش خبسج قسًخ نهًزغٍشاد انشاكذح (ة )

َقطخ رقبطغ انؼًىد انًحىسي يغ انصف انًحىسي (ج )

 انجذولأقم يؼبيم سبنت فً  (د )

:هًانبشيدت انخطٍت  (15)
Network Analysis (أ )

Goal Programming (ة )

Linear Programming (ج )

Non-linear Programming (د )

:انحم األيثم فً انشسى انبٍاًَ ٌىخذ دائًاً عُذ (16)
(0,0َقطخ األصم )(أ )

X1َقطخ رقبطغ يغ يحىس (ة )

X2َقطخ رقبطغ يغ يحىس (ج )

َقطخ سكٍُخ (د )

:قٍذاً فً بشَايح خطًانقٍذ انتانً ال ًٌكٍ اٌ ٌكىٌ  (17)
10X1+0X2 <= 20 (أ )

20X1 – 20X2 >= 20 (ة )

X1>=X2 (ج )

X1>2 (د )

 :أحذ انخصائص انًًٍزة نبحىث انعًهٍاث (18)
 صُبػخ انقشاس/ونٍس حم انًشكهخ ثصٍبغخ انًسأنخرقىو  (أ )

 رؼزًذ ػهى فشٌق يزكبيم ٌُظش نهُظبو ككم. (ة )

 حم انًشبكم ٌذوٌبً دوٌ انحبجخ إلسزخذاو انحبسىة رؼزًذ ػهى  (ج )

 رؼزًذ ػهى انحم انجضئً نهًشكهخ  (د )

:عُذ انشبط بٍٍ )بحىث انعًهٍاث, انبشيدت انخطٍت, انبشيدت انشٌاضٍت( يٍ األشًم فإٌ (19)
 ثحىس انؼًهٍبد ←انجشيجخ انخطٍخ ←انجشيجخ انشٌبضٍخ (أ )

 انجشيجخ انخطٍخ ←انجشيجخ انشٌبضٍخ ←ثحىس انؼًهٍبد  (ة )

 ثحىس انؼًهٍبد ← انجشيجخ انشٌبضٍخ ←انجشيجخ انخطٍخ  (ج )

 انجشيجخ انخطٍخ ← ثحىس انؼًهٍبد ←انجشيجخ انشٌبضٍخ (د )

 :بحىث انعًهٍاث  ٌعًُ (21)
Operations & Research (أ )

Research Operations (ة )

Operations Research (ج )

 Business Methods(د )


