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 المحاضرة الرابعة                  

 س اسلوب التحليل الشبكيسا               

لشددد و تلثتمثل و ددد تمأل شددد  مثددديتمي ددد فتل يلدددلتتثلشددد   يهدددالتمثيل يددداتمث يددد   ت

للشدددد و تثت يل يدددداتمثشدددد  ،توثت سددددهوث  ي هلدددد تتمثعالقدددد تا مسدددد ولدددد ت دددد تيل دددد ت،ت

ت.و  ومتتو  قتوقومعات  صهتيجبتل مع يه تت ه  ثكتلف هي تمس سي

ييييييقي ملبعيييييال حليلعييييي  ملق لعييييي   لكييييي  :للتحليااااال الشااااابكي األساسااااايةالمفاااااا ي    -1

فعيي  ايييا  ةلقطيي ا ملييم ملييي ملي ييالعي ملي ييق يلقييي يكيين  لييي ملي عييي م، ملشيييك  

 يل 

 ةل يييل ةايعيي ياليي إلت يلييحلليين ءييحد ل يييل لييي مليشيي     :  النشااا   1-1

نشييييات ليييي تي  حعيييي  م  ايييي   ، ل قل ييييةلييييي ملنقييييا حاوييييق يمل ليييينم ل 

يييياق  نشييياتات  مال ييي    ال حمليشييي       نهايييية ييمييييةححشيييك  لليييعي 

ققييياح    حق ل ييي  ليييي مءييي  ت تعيهيييا ح مألنشيييطةحيييي ليييي لل فييي  منييينم  

 لنطب   لذه مالننم  ايا يل 

لهيييييا لييييي  ل متييييياه تقاحلييييي  ملقييييي  ي ييييي  منها ليييييا  السااااااب ة ةاالنشااااا  -

م ييي   تلييييا م  ليييذم ملنييين  يقللييي   حأنشيييطة ت تعيهيييا ليييي مءييي  مليييييد 

  ليييييذه ملي يييييييلمب تبلييييي  لييييييي ذ مم، ي ييييييلمب م تياتهيييييا حيييييييل  ح

ليييذم ، ه  مايالييي  د ف يييي  مليشييي    ت ييياه تييي ا تن عيييذ عيييا مب مت يييا

 ل يييييلمب ملق ل يييي  لكيييي  يييييقي ت تعيييي  ةلييييي مل يييي   ر ءيييييم لل فيييي

 شك  مل لعي ح مألنشطة
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لييي  ملقييي  ييكيييي منها ليييا فييي  :  ازمنيااا المتوازياااة المتزامناااة األنشااا ة -

اييييا  ، لليشييي    ملحلنعييية مل قييي ةلييييا ييييىلر مليييم تبلعييي  ، ن يييل ملنقيييا 

فيي   قييا  مألنشييطةلقن عييذ لييذه  ملالزليية  ملييينم ل علييي تيينف ملقأايييي يي  

 ،  محي 

 نهاييييةم   حيمييييةتليييم  ملالحبييية مألنشييطة حيمييييةتلقييييي :  ةالالح ااا ةاالنشاا  -

 مألنشيييطة ةم ييي   ليييذم ييكيييي متقيا ليييا نبيييات   ييي  فييي  ول يييل ةمنشيييط

يليييي مالنقهييياد ليييي نشيييات الحييي  ، فمليشييي     حقيييم نهايقييي   حيمييييةلنيييذ 

م ييييي   ليييييي  ةشيييييك  نشيييييات وييييياح  لي ينتيييييييكيييييي لييييي  م  ي، لليييييعي 

ليييي ملييينم ل ، م  ييكيييي م  يكييين  م ييي  نشيييات فييي  مليشييي    ،  مألنشيييطة

 ،    محي ف  م  الحب ة  تقحملي تيه منشطمءيم 

م تيييييات  تيعليييية ليييي  ملقيييي  تن يييي   (الااااو مي) ةاالفتراضااااي ةاالنشاااا  -

ليييي  حل ييييها مليييييل  ايييييا ييكييييي موييييق يملها لييييي  مليقحملنيييية مألنشييييطة

 مألنشيييطةي ييي  مالنقيييياه مليييم م  ليييذه  ، مءييي  ت  يييعي ءيييي   مليشييي    

حعييي  ييكيييي  حييي   ن ازلييياإل ة ال ت قييياد لييييه زلنعييي مل ال ت يييقهلو لييين

ا حاويييييق يمل نشيييييات مفق م ييييي  ي ييييي  حيييييعي لقييييينمزيعي زلنعييييي عينشيييييات

تيييي  بليعيييحه لشييييكاب حعييي  ويييية لييي  ، لكلعهييييا  مل يييةع ةمليييي م   

،  مألنشيييطةشييييكاب ملي يييا  مل ييي د ملقييي  ال ت يييق يل ليييذم ملنييين  ليييي 

حعييي  م  مويييق يملها يق ييييي قاتييييتعي مواويييعقعي تنيييي  ويييي ملشييييكاب 

 :ليا لا يل 

 ليييذه  محيييية ، نهايييية تبييييه  حيمييييةلشييي    ينيةييي  م  تكييين  لييي  تبييييه م  اييي   -1

 ذليييو ال  ، فييي  ت لعييي  مليشييي     مل اوييييةتنيييي مويييق يمل   ييي   ية ملباتيييية

  مألنشيييطةنهايقهيييا  نبيييات ليييي  يييال   مألنشيييطة ت ييييل ابمغلييي  حييي ملس مل اويييي
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ا تييي مال يي   لييذم لييا يلمال ييكييي تيععييح محييي  ملنهاييية ملييميييةملقيي  لهييا ن ييل 

 : ايا يل  (1)ملشك   قي   ين  

 

تمسيال تمثلوماتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 البدء باإلنتاجموقالل ملينمل                                                     البدء باإلنتاج

  
تاعداد اآلالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعدادات اآلالتتتتتتتتتتتتتت

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 صحيحةال الشبكة                                  الشبكة الغير صحيحة              

 (  النشاط الوهمي1الشكل رقم  )

 لللبيييية مليم لييية مألنشيييطةتنييييلا تكييين  ءيعييي   ملنليعييية مألنشيييطةمويييق يمل  -2

 ةبويييياح ةلهييييا منشييييط مللبيييييةلييييي  عييييةمل ا ء مألنشييييطةم م   ةتالعيييي  لقيا ليييي ةشييييطمن

 ة.لقيا ل

  م قيياب مالنقرييا  ملقيي  ملقيي  ت ييي  فيي مألنشييطة ليي   :  مليقييأ  ة مألنشييطة  -3

ا ال ي يييي  مالنقييييياه ملييييم منهيييي ، نشييييات م يييي   ةنشييييات تييييي حيمييييي ةت  يييي  نهاييييي

 مل ييي   ر منييييا ليييي ،  إلن ازليييازلنعييي   لمت يييقهلو لييينم لم  ال ت قييياد ليييي

  حنءييينل م قييياب منقريييا  فييي  مل مءهييا فييي  مل يييي   ليييي مءييي  موييقي م  ملقيييذاع

 .مل ي   
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ال ت يييقهلو لييينم لم  ال ت قييياد لييييه  مألنشيييطةمنشيييط  مالحييييم  ملهالييي  ليييذه  -4

مويييق يملها  عييي  ييييقيتقييياح  ملليييي  ح ة ال تيييى   تليييم اع عييي إلن ازليييازلنعييي  

م  تليييم نبيييات ملقبييييل فييي   مألنشيييطةتن عيييذ ول يييل  ليييي  نهاييييةيىشييي مب تليييم ا

 .قياتاب ي   منلباللا ملم لنمتعي مء لإلشا ةمليش    م  

 مألنشييييطةمل طيييينت م  مالقيييينمث  ليييي  تي يييي   تم مالوييييهي محعانييييا تييييي  1-2

ات مليييذر يكييين   ييييي   تليييم مل يييهي  ليييح ملنشييي، لليشييي     مليكننييية

نشيييات حييي قي لل فييي  محعيييا  م ييي   ي ليييح  افييي  حلييي  مالحعيييا  ح فييي

 ،ملنشات   نهاية حيميةتعي مليي لقعي مللبي

 حيمييييةتيييي  مليليييي ةي م    لييي  تي ييي  مالحييييم  اييي ت ويييي تييياله : مللبييي  1-3

 قييييا  وت ييييقهل ال مللبييييي ،مليشيييي     أنشييييطةايييي  نشييييات لييييي  ة نهاييييي

 ،  نهاية محيه  حيميةل  م  ا  نشات ل   مألواوعة ملباتية 

ملنشيييات  ال ي قييياد   نهايييية حيمييييةتشيييع  مليييم  ةلييين ل رييي  زلنعييي :مل يييي  1-4

 ،مل ي  ملم زلي م  لنم ل 

تييي ح  ملقييي   مليققاحلييية مألنشيييطةليييي  ةول يييللييين تييييا ه تيييي : ملي يييا   1-5

الي يييا  ف، حيييعي نبطييي  مليييييد حاليشييي     نبطييي  متييييال مليشييي    حكاللييي  

 نليعييييةمل النشييييطة)لييييي مليييين ول ييييلة  حيييييم لألينءيييي  مل فيييي  ملنرييييال 

 تنييييلا ي يييق يل ملنريييال ملينءييي   مليقلاقيييية مالحييييم   (نليعيييةمل غعييي  

 فب   ةمل للع طةمألنشلي  ةقكن  لي ول لي ملي ا فا   لألحيم 

ا  قييي تيييأ   تيييأ ع هلييين ملنشيييات مليييذر يق تييي  تيييي : ملنشيييات مل ييي د  1-6

 د ،غاليا لا ينءي ما   لي نشات ح  ، ك  متيال مليش    ا

 مألنشييييطةلييييي  ل ييييقي ة ةتييييي ول ييييل ةتيييييا   ليييي: ملي ييييا  مل يييي د   1-7

متيييييال مليشيييي     ليييين  ةنبطيييي حيييييد  ةملقيييي  تيييي ح  حييييعي نبطيييي مل  ءيييية
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نشيييات ليييي  مر  عتيييأ   ليييي  يييي فيييا ،  ملشييييكةل يييا مب تليييم متييين  

ليييذم فيييا   ، الييي  مليشييي    تيييأ  ملقييي  تبييي  تلعييي  ييييىلر مليييم  مألنشيييطة

ملقييي  تبييي   مل  ءييية مألنشيييطةمليعييي  ملي يييا  مل ييي د تقي ييي  فييي  ت يييييي 

 ، تلع  

ملقييي  يكييين  فعهيييا  مألنشيييطةلييين ملنشيييات م  ل ينتييي   :المساااار  يااار الحااارج 1-8

 ،ملقأ ع  مليش    ل   إلن از ل  نة فا   ف  زلي  تلط  

(  ليين مقيي  زلييي ييكييي م   ES) ي لييح ليي   : للبدايااةالاازما المبكاار   1-9

يييييييم تنيييييه ملنشييييات شيييي ت م  تن ييييح ءيعيييي  مالنشييييطة مل يييياحبة لييييذلو 

ملنشييييات حييييالحلي ملي يييييل إلن ازلييييا ،  لييييذم ملييييحلي ي ييييا ر ملييييحلي 

( ليييين  ijللنشييييات )  ) ESملييكيييي  لنقيييين  حييييي  حيمييييية ملنشييييات مر م  )

:ES=Ei 

ي ييي  مقييي  زليييي ( يEFملييكييي  إلنهييياد ملنشيييات:  ي ليييح لييي  )مليييحلي   1-11

 حيمييييية ي  يييي  ح ييييي  ملييييحلي ملييكيييي  ل ييييي  ، ي يييي  منهيييياد ملنشييييات تنيييييه 

 ملنشيييييييييات  ي  ييييييييي  اييييييييييا زال ن ييييييييياملنشيييييييييات لييييييييي  مليييييييييحلي مليييييييييالزل 

   EF=Ei+Dij:يل 

يي ييي  مق يييم زليييي ( LS)ي ليييح لييي    :ليييييد ملنشيييات مليقيييأ  مليييحلي  1-11

تيييي ملنقيييا  يقيييأ   مليشييي       يقيييأ الملنشيييات تنييييه حقيييم حييييد ي ييي  

 ي  يييي  تييييي ت ييييي  مي ييييال مل يييي ا حييييعي ملييييحلي  ، هإلن ييييازملي يييييل 

نشيييات  فييي  مل إلن يييازملنشيييات   مليييحلي مليييالزل  نهايييية   ييييل مليقيييأ  

  ملقالعة مللالقة

LS=Lj- Dij 
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ويييني  ي يييي  ملنشيييات حليييي ليييذم مليييحلي حييييد فييي   تيييأ ع حعييي  م  مر 

 ا.ف  من از مليش    حقي تأ ع 

يي يييي  مق ييييم  ((LF ملنشييييات ي لييييح ليييي  إلنهيييياد مليقييييأ  ملييييحلي  . 1-12

ي يييا ر مليييحلي  ، مليشييي     يقيييأ  حقيييم ال  هزليييي ي ييي  منهييياد ملنشيييات تنيييي

 ،LF=Ljمر    ي  نهايقل يقأ  مل

لييم  ءيينل تيييل شييع  ميملنشييات  ملي  نييةليين لبعيياث  :يالحتيااا  الزمنااا 1-13

 يقيييييأ  ه ل   م  ليييييييت ملنشيييييات م  ءييييي تىم  ليييييي مييييييال ملليييييي  ييكيييييي 

  م اييييييا ة ،ل يييييقهيف نهاييييييةم يا نتيييييا يا من ييييياز مليشييييي    م  مر تييييي

من ييياز  تيييأ ع ل ييييله تيكيييي ليييي  ةزلنعييي ةلييين فقييي   ملحلنييي  مالحقعيييات

 مألنشييييطة تنءعيييي  ملييييينم ل  ماللقيييييال ملييييم  مل  ءييييةغعيييي   مألنشييييطة

 ،ف  من ازلا  ط م تلم مليش     ملقأ ع شك  يملق   مل  ءة

ملقييي  يق يييينها  مألنشيييطةلييي  نيييينذد شيييك  يقكييين  ليييي اييي   : الشااابكة 1-14

 ملي قل يييييةحاليييييي ءاب  ملي تيطيييييةلييييي  ت يييييييي مالحييييييم  ، مليشييييي    

 لألنشيييطة  ملي يييقبلة مليقيم لييية مللالقيييةمليشييي    لييي  تن يييع   إلتييييال

مليشيييي     ةحيمييييي ةنبطيييي ة يي يييي  م   حييييي ا تلييييم ملشيييييك ،  مالحيييييم 

مالحيييييم   ليييياليييي  متيار ممليشيييي    م نهايييييةيييييا ين يييي  م يييي  حييييي  حعن

ليييي مليشييي     ملي قل يييةفقي ييي  متييييال ملي محييي   ملشييييكةتليييم  ملنويييعطة

   خ وات ت بيق اسلوب التحليل الشبكي -2

ملق لعيييي  ملشيييييك  حن ييييا   حقييييم ييكييييي تطيعيييي  موييييلن 

تلييم فهييي   تقييي  ل ينتيياب لييي مل طيينمب ملقيي  ت يياتي ةي يي  ل متييا

 مالولن   ملن ن  ملم منشاد شيك  مالتيا  ايا يل  



 

 ادارة المشاريعالمادة :                                                         جمهورية العراق                          

 الثاني -الفصل الدراسي: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                                            

 م.م. بسام محمد مدرس المادة :              جامعة االنبار                                                                    

            كلية االدارة واالقتصاد                                                                                                           

                                                                                                                       ادارة االعمالقسم          

                                 

 (2020-2019محاضرات المرحلة الثالثة للعام الدراسي )  

7 

 

 يييييا  ملليييييي   ذليييييو حق يييييييي ل :تحدياااااد المشااااار    تعريفااااا  :2-1

لهيييذم   ملنهايييية ملييمييييةتن عيييذه  ت يييييي  ةلليشييي    مليييي مل   ييي   طييي

مليشيييي     ملهيييييي لنيييي   ملينتييييي مال عيييي  ملي ييييقهيي لالنقهيييياد لييييي 

 من از مليش    

يلييي ي لعكييي  تب يييعي ملليييي   :ت ساااي  العمااال فاااي المشااار   ةبنيااا: 2-2

ملقييي   مل  تعيييةملقب يييعياب  يييييي  تليييم ت يليييي  تليييم منييي   ويييي ل لييي

يشييي    م  ملهييييي مليييم ل ييي  ملينيييقس م  مل ةت يييحل ملنحييييمب ملكاللييي

لييي ي تليييم ي اايييي قهييياييكيييي ح يييا  زلنهيييا  تكل  ةل ينتييياب ف تعييي

لقنحعيييييي تب يييييعي  تينيييييي  متييييييا   ة  ييييي ع ةتنرعيعييييي ةمنييييي  ت يبييييي

 مل  تعيييية ملنحيييييمب  مل  ع ييييعةمليشيييي    ملييييم تيييييل لييييي ملنحيييييمب 

مليكننييياب لةييي ر تبييييي  تكيييالع  ملقب يييعياب مالءيييحمد   مللنا ييي  

 ةشيييي    لييييي  ييييال  ملقلييييا ي  مل يييياحبل قيليييي  حشييييك  تكييييالع  ملي

الع  ملقييي  ت ييياتي ملي طييي  فييي  ويييالتب يييعي ملليييي  محيييي م ي لعكييي يلييي

 مليش     زال ن اي تلم مليهال ملق  ي   متيالها ملقل 

 نموذج لهيكل ت سي  العمل في المشر  

لر ييييى شييياتن ألر يييا  غفييي  تيلعييي  ملقب يييعي م  م طيييا ي تكييي  م  مر 

يكييي لييي تتييي  ال  ةمتقيييال شيييك  ةتييي  غعيي  فلاليي ةملييم   يي   طيي

ي ييي  تليييم ملي طييي  م  منهييياد مليشييي    فييي  لنتييييه ملي ييييل ليييذلو 

 : ملقالعةف  تيلع  ملقب عي  ذلو حاالتقيال تلم ملنبات  ةيقمليلقحل 

  ةم  فنعييييي ةلييييم م ق ا ييييياب ح فعيييي قيييياد مت ملقييييي  مألنشييييطةتيعييييح 

 ة ،ل قل 

  ل قل ةملق  ت ق يل لنمل  مألنشطةتيعح، 
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  ت قاد ملم لليمب لي مننم  ل قل  ملق  مألنشطةمل    حعي، 

  لييي مليشيي    فييي   ل قل يييةملقييي  تن ييذ فيي  ملييااي  مألنشييطةمل  يي  حييعي

حنموييييط  فيييي ا ة م  م قيييياب لقياينييييملييييااي ل قل يييية لييييي مليشيييي    فيييي  

 ، قل ة تي  ل

 ةتن عذلا ملم ءهاب ل قل  ة ى لعلق  تلنل لمل    حعي مالنشطة م 

  تنييييي ت ييييييي لعكيييي  تب ييييعي مللييييي  م  ييعييييح ملي طيييي   ايييييا يقنءيييي  تلييييم

 مألنشطة ايا يل  :ننتعي لي 

ملييييذر تي ليييي   مل  تيييي  ييييي ملقيييي  ييكييييي ت ييييييي ملل:  البسااااي ة األنشااا ة -

مليشيييي     ت ييييييي لعكيييي  تب ييييعي مللييييي  ايييييا  ح ييييةت  ة م نييييادح ييييهنل

   ةملم مءحمد للعن يكي ت ح قها مي اي 

 مليق محطيييةمالتييييا   ة  ليييي ل ينتيييملقييي  تقكييين : المركباااة  األنشااا ة -

 . ملق  تيتم ححل  ف  مللي   ملق ح ةملق  ال تبي  

 

 

 

 

 

 
 


