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 مختصر توصيف المقرر

 اسم المقرر: البرمجة الخطية

Linear Programming 

 MTH 352رقم المقرر ورمزه: 

 لغة تدريس المقرر: اإلنجليزية MTH  241المتطلب السابق للمقرر: 

  ساعات 4  الساعات المعتمدة:  مستوى المقرر:الخامس

 Module Description      وصف المقرر :

النماذج الرياضية لبعض المشاكل –مقدمة فى بحوث العمليات 

الطريقة -الصياغة الرياضية لمسألة البرمجة الخطية -الحياتية

المجموعات المحدبة  -البيانية لحل مسائل البرمجة الخطية

 –نظرية األمثلية  -النقطة الركنية –لعات وتمثيلها والمض

الطريقة التحليلية لحل البرمجة  -طريقة الحل البياني

طريقة  -الكبيرة Mالخطية)طريقة السمبلكس( طريقة 

تحليل  -المشكلة الثنائية -أخطاء الصياغة -المرحلتين

تطبيقات البرمجة الخطية على مسائل النقل  -الحساسية

 والشبكات.

Introduction to operations research-

Mathematical model for some real problems- 

Mathematical formulation of linear 

programming problem- Graphical method for 

solving linear programming problems- Convex 

sets-Polygons- Extreme point- Optimality 

theorem- Analytical method (Simplex method) 

– Big-M method – Two-phase method- 

Formulation mistakes- Duality problem- 

Sensitivity analysis- Application to 

transportation and network problem. 

 

 

 Module Aims     هداف المقرر :أ

يتعلم الطالب كيفية عمل صياغة رياضية لبعض  -

المشاكل الفعلية )الصياغة الرياضية لمسألة البرمجة 

 الخطية(.

يتعرف على كيفية إستخدام وتطويع نظرية األمثلية  -

 والطرق المختلفة لحل مسألة البرمجة الخطية.

يعرف كيفية تحديد المشكلة الثنائية وكيفية حلها وتحليل  -

 الحساسية لكل مشكلة.

الخطية فى  يعرف كيفية االستفادة من  درسة البرمجة -

 حل بعض المشكال الفعلية ) النقل والشبكات(.

 

- Knowing how to make  the mathematical 

model  of some actual problems (the 

mathematical formulation  of the linear 

programming problem 

- Recognizing the optimality  theory  and the 

different methods  for solving  the linear 

programming problem.- 

- Knowing the problem the solution of the   

duality problem and sensitivity analysis for 

each problem. 

- Knowing how to apply the linear 

programming in solving some of the actual 

problem (transportation and networks 

problems). 

 



 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 يفترض بالطالب بعد دراسته لهذا المقرر أن يكون قادرا على:

فهم بحوث العمليات والنماذج  الرياضية لبعض المشاكل  -

 الفعلية.

 كيفية عمل الصياغة الرياضية لمسألة البرمجة الخطية. -

المحدبة والدوال المحدبة والدوال  إستخدام  المجموعات -

 المقعرة والمضلعات والنقاط الركنية ونظرية األمثلية

 يعرف الطرق المختلفة لحل مسألة البرمجة الخطية. -

 يستنتج المشكلة الثنائية من المشكلة االبتدائية وكيفية حلها -

- Recognizing the Operations Research and the 

mathematical modeless of some actual 

problems. 

- Knowing how to form the mathematical 

models of the linear programming problems. 

- Knowing the convex sets, convex functions 

and concave functions, polygons, vertex points 

and the theory of optimization-Knows 

different methods for solving the linear 

programming problem. 

- Concluding the duality problem and its 

solution. 

 

 

 

 

 محـــتوى المقـــرر

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 -النماذج الرياضية لبعض المشاكل الفعلية -بحوث العمليات مقدمة فى

 الصياغة الرياضية لمسألة البرمجة الخطية

2 8 

النقاط  -المضلعات وتمثيلها -الدوال المحدبة والمقعرة -المجموعات المحدبة

 نظرية االمثلية. -الركنية

2 8 

الطريقة التحليلية لحل البرمجة الخطية)طريقة  - طريقة الحل البيانى

 الكبيرة Mطريقة  -السمبلكس(

3 12 

 8 2 طريقة المرحلتين -طريقة السمبلكس المنقحة

 8 2 تحليل الحساسية -المشكلة الثنائية وحلها

 12 3 تطبيقات البرمجة الخطية على مشاكل النقل والشبكات
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