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 المحاضرة االولى 

 روعــــة المشـدولــج

 تــمهيــــد

مفقاجلللف  مفقاتكلفللل قيممشللل فيمالللتمقاف للل مماكفللل   مقاثالثللل تتمثللللمقاميللل    م       

متمق صللل مف للل مفق للللغ ابللل ممللل م كلللفلمقا للل رمقاهللل فمالمشللل فيم لللفمت ف لللذ مالللقذم

ملللف  ممصلللف بفم  هللل مقاف للل ممللللمقكثللل مقاملللفق  مق م لللمذق،مم فقعللللومجلللف م تكلفللل

لمالللل مفرم ت للللل مفقاتج  لللل مفقر ولللل  مفرم فجلللل مبلللل  مالز لللل   غ لللل م  بلللللمم لللل   

م لمتو   للللقفم،مقاهملللللمإل جلللل زفم للللفمقاف لللل مقام لللللف مم قاحصللللفلمعل لللل متكلفلللل

ملل مقاللذيمقعملل لمقولل ومف فالل مع  لل مقرمإلجلل ق بشللكلماهلل لم للفا مف تلل ممفت ظ ملل 

قر تملللل فمبتح  لللل مقف لللل  ممشلللل فع ت فمر للللت اللم للللذقم اللللامق ق  مقامشلللل فع  م

مقاتكلفلللل كملللل مفتهلللل ممقام لفبلللل اتحي للللهمقر لللل قرمقامللللف  مقا لللل   مق للللت الرمقمللللثالمم

قلم لللللتفممبضللللل ف  قامشللللل فيممإل جللللل زمقام لفبللللل فقاملللللفق  مقرملللللفقلمم مجمفعللللل

قامشللللل فيمفالللللهمالللللتمق جللللل زممقاجلللللف  ت ف لللللذ مب  للللللمتكلفللللل مممك للللل مكمللللل متتمثللللللم

مقاتي  لللل مفقامفقصللللف  قاتيلللل فممللللامقاوصلللل   مم   فم لللل مقام لفبلللل قامفقصللللف  م

م.قاتتمتفمتح     مملم بل

اللللتممفقامتمثللللل قامشلللل فيمم  ق إلق  ال لللل ممملللل م للللبهم لللل تفمتفضلللل  مقر   لللل   مم

 -:فذاكمملمواللمم م لتمفقاجف  مفقاتكلف قاف  م

م

م
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 في المشروع  اداره الوقت -:اوالم

مللل ممماللل مقاضللل ف   مشللل فيم ه لللتمتوصللل  مقاملللفق  ممبإ  مللل ذمقايللل ق م ولللقتقلمم

اللم للللذ مقامللللفق  مب اشللللكلمقراضلللللمملللللمق للللت م مقامشلللل في تفجلللل معلللللومق ق 

مفملمقب زم ذ مقامفق  م فمقازملمقاذيم،مبف عل  ماتحي هم  رمقامش فيمف

امشلللل فيمقاللللومح للللمم للللتفمتجز لللل مقم،جلللل فز مفقاته ملللللممهلللل مبحللللذ م جلللل معلللل فمت

ملللللمقا شلللل    مفقرعملللل لمم م  لللل معلللللوممجمفعللللم فتحتللللفيمكلللللمم حلللللم قحلللللم

 للل مبللل ق ت  مقعللل ق ممفق مقأل شللل  قاتلللتمت لللت     ممقازم  للل مقامللل  قاتلللتمته لللتمتح  للل م

ق مقاجللل فلمقيمقعللل ،مفقاتتللل بامالللتممللل مب   للل ممقأل لللبي  م  ف    ت للل مفتح  للل معال للل

 م قاللللومتيلللل   ق مقامللللفقمب إلضلللل ا م مقامشلللل فيقازم للللتماكلللللم شلللل  مملللللمق شلللل 

م.قا ش  مإل ج زمقاض ف   مقاموتلف مقأل     

اف للل مالللتمقامشللل فيمف ف  للل مق  ال للل مممللل م لللبهم للل تفمتفضللل  مق م للل مق ق  مقف

مقات ا  ذاكمملمواللمقام  ا مفمت ف ذ م،ماتم ج ح

ممالمشروع ةاساسيات جدول :المطلب االولم

ممملجدولة المشروع كأسلوبالتحليل الشبكي  :المطلب الثاني

ممماسس اسلوب التحليل الشبكي :الثالثالمطلب 

 .المشروع ةاساسيات جدول -:اوال

قاتللللتمتلللل ولماللللتمصللللل مم ملللللمبلللل لمقام قحلللللمقا  مللللقامشلللل   امم تهتبلللل مج فاللللم

امللل ما للل ممللللممقام حلللل  لللذ مملف  كلللزمعللللومجللل فم،ت ف لللذمقامشللل   ام عمل للل  ممت بهللل

ب  للللمزمللللمفمب  للللمم م م لللقتفمفم فت ف لللذ مت للل قالللوم    قامشللل   امق م للل مفصلللفلم

ممم ممك ممو    ف بم مب  لمم تكلف
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عمللللمقامشللل فيماو للل معللللومق  للل مقامحلللفلمقاحي يلللتمتهللل رممالجدول   ةف ي   تعرم-1

تح  لللكم لللتفممقازم  للل مقاي  مللل ولللاللم لللذ مامللللممزم  للل م يمفضللله  مضلللملم   ملللق

م ق شللل م الللتمت ظللل فمفم ق بلللم ق   للل مكي عللل  كللللمفت لللتو فمب اتللل اتمقامشللل فيمك

م   امقامش

تحف للللمو للل مقامشللل فيمقالللومعمل للل مقامشللل فيمعللللومق  للل مم ج فالللتهللل رمفكمللل م

جللل فلمزم لللتماتشللل  لمقامشللل فيمقبتللل ق ممللللماحظللل ممب شللل  مقاهمللللمالللتمقامشللل فيم

 قولللل مفقرحللل قممفقامو  للل  ممتمفقامت ل لللل مقامتت بهللل مقأل شللل  مللل ف قمبجم لللام

فصلللفرمقالللوماحظلل مق ت للل  مقاهمللللمالللتمقامشلل فيمفتح  للل مقاف للل مقالللالزفممقا    لل  

مات ف ذمقامش فيمملماحظ مقاب  مفحتوماحظ مقر ت   م

ممأهمية جدولة المشروع

ملج فلمق فق م  م ماتمح   مقامش   امملمب    مم م لتا

الدددداالو ا ال   -: لتنفيبببب   ةلماببببرعد تعببببد محدحببببد المراحبببب  ال  مببببضببببشا  اببببا  ا -1

المشدددددنالخ لددددد   ددددد    ددددد    إل اوة ةوئيسدددددي ةفددددده  اداددددد  ا ا يكمددددد  ةجااللدددددلل

  عمددددو هدددداال ا  الا  دددد ألسدددد لي التنظيمادددد  الف دددد   ةدشدددد ا م المشددددنالخ الم  ل دددد

الا ت ددد ل علياددد   النئيسددديةلناهدددو المشدددنالخ  ه الزلنددده  تدددا ت ايدددالنط دددل سلسدددو 

لددد   ةا ميددد ة التك سددد  لددد   ددد  دجددد ذ  دددوا الددداالو الدددوو تلت ددد  الجااللددديمكددد  

 للجااللددددة الم طدددداوة نيدددد م اسدددد  اات ال  دددد   لناض دددد   دددد   تن يددددو المشددددنالخ ال

جددددااال  دشدددد ا م المشددددنالخ ال ال ي ديددددةال ددددش ا  ددددك     دددد  الال دددده ت م دددداو 

 .الغين    المندة نلج ا  الهس   م ت تلق   االث النش ا التاضيت هاال ا  ال

 دددده الدددداالو ال دددد ده  - :مراقشببببب عضببببشا مبببب ارل الماببببرعد  بببب    تببببر  منفيبببب  -2

 ال طددددددةلسددددددين المشددددددنالخ  ددددددم   ةفدددددده  ادادددددد  ا ا  لناض دددددد يكمدددددد  للجااللددددددة
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 ةتازيددددش المدددداا  ال دددده ت نو دددد  ا او ةلدددد  فادددده تسدددد عا علدددد  لتنفدددد الما دددداعة

  اواسدددةت ددد    لمددداا ا ةجااللدددالاجزائددد  ا ا    المشدددنالخ علددد  ل  لددد  دشددد ا ت

 الم صصدددددة الزلنيدددددة ال  دددددنة دددددم     طل اددددد تازيدددددش اسددددد  اات المدددددااو  ال ددددده 

  ا دددس اسددد  ه جااللددد   ددديلددد  هيددد   المؤسسدددة ةال مددد  يددد   ت لدددش الك ديددد إلدجددد ز 

   -:هل  يلالمااو  

  فنتا  ال ل اال يةداو  المااو  اال 

   للمددددااو  التازيتادددد  علدددد  اجددددزا  الدشدددد ا م  المن ظمددددةاسدددد  اات الكميدددد

 المشنالخ

  ا او  المااو     ت لية  ل  يسما س  اات ا ل و للمااو  ال وا 

ماببببارحل  لبببب   تالفائببببد معبببب ل  رعدمجميببببل معل مببببات اامببببب  بببب  المابببب -3

فادددددا  ةالددددداالو ا  يدددددن للجااللددددد  الددددد عالمسبببببت شلية  الحاضبببببر المؤسسبببببة

ال مددد  ا    ويشال ددده ت تلدددق  تمليددد م تن يدددو المشددد ةت دددزي  المتلالددد م الا لددد

صددو الدد   ادداا ال ات دداا  جااللددة النشدد ا م  ةجااللددت دداا  المشدد ويش  ةغ ل يدد

ل ن يدددو دشددد ا م  ال زلدددة الال كل دددةزلددد  المدددااو   ايدددال   الت ئددداةال  ددداينام 

  اددداا  سددد  ا مي اددد  المتلالددد م المشدددنالخ فددد   المؤسسددد م ت دددز   دددو  

   المس   ليةلش ويتا   ةفه لس ئو ا نى ت تلق  جاالل اس  االا   ه  

ممفوائد جدوله المشروع -ثالثا:

 مالللتمقامشللل فيمف لللفمقاف للل م ق لللفمقاملللفقمبأحللل ج فاللل مقامشللل فيمموته لللممممممم

ق ق  مقاف للل مماللل لمشللل فيملامقا    للل   قرملمقاف للل م لللفمفقحللل ممللللمقر لللفر

تحي لللهمقاكث للل مفمأل  قاللل الللتمفصلللفلمقامشللل فيممقام مللل تهتبللل ممللللمقاهفقمللللم

م-:  تفمذك   مكم م لتمفملمقاففق  م
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 اللناض ددددد  مشدددددنالخ ااددددد وا لنسددددد   ل  طدددددي  التاجيددددد  ال ةتت  دددددن جااللددددد

 .المشنالخ 

   األدشدددددطة ةالال ددددداا و لك فددددد ا ع م  يدددددةت دددددي  جااللددددد  المشدددددنالخ ه لددددد 

 الالما ت فه المشنالخ.هاام التمو الهزت التمو الال

 الددد  الاضدددت الدددوو ي  ددد ع فيددد  المشدددنالخ الددد  تااجدددا  تددد   ةتشدددين الجااللددد

فددده المشدددنالخ   يددد  يددد س ل   تددد  تااجدددا    ال  صدددةال  دددنام الالماددد وام 

  الاضدددت اال  تدددا ادا ئاددد دددوا ل تدددوو تااجدددا   ض دددو عندددا ال  جددد  لاددد  ال لددد  

 . لما ل 

  ن  طدداا ا تصدد   اال ددر الاضصددن  ددي  ا ضسدد ت فدده تددافي الجااللددةتسدد عا

 .الالاظ ئ  ال فنل التمو 

  المشنالخ . ألدا  الجاال  تس عا فه ت ايا ال  ويخ الم اضش 

  الضدددت  فددد   تدددت نمال ددده ا ا  ال نجدددة األدشدددطةتسددد عا الجددداال  فددده ت ايدددا

 سي ت ن .مشنالخ ال تم تا

  الضدددت   الددد تدددت نمالال ددده ا ا  النا ددداة األدشدددطةفددده ت ايدددا  الجااللدددةتسدد عا

 .  تؤ ن سل   عل  الضت ادا   المشنالخ  فتدا لتلات 

  الع ضددد   دددو   األدشدددطة الدا يدددة  اايدددةفددده ت ايدددا تدددااويخ  الجااللدددةتسددد عا

ال نسددديق الددد زت  ةا  دددنى ال دددوا يسددد عا فددده عمليددد األدشدددطةفددده  األدشدددطة

 شددددكو ادسددددي  ه  ال  هصددددا   المطلا ددددةفدددده ا الضدددد م  األدشددددطة إلتمدددد ت

 . ا  ن ض م فه التمو

   فدددده ت ليددددو لدددد  الصددددناع م علدددد  المددددااو  ال لدددد      الجااللددددةتسدددد عا

 لس     الم ا ةا الض م 

 


