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 Network Analysis techniquesطرق التحليل الشبكي
Criticalالحرجالمسارأسلوب Path Method/ CPM

الحرجةالسلسلةتكون والتيالمتعاقبةالفعالياتمنمجموعةبأنهاالحرجالمسارطريقةتعريفيمكن
الالزموالوقتإنجازهالمرادالمشروعمجموعتشكلالتيو(Activities)األنشطةو(Events)لألحداث
.لإلنجاز

.فعالياتأومراحلعدةمنيتكون والذيمامشروعتنفيذمراقبةإلىاألسلوبهذافيهد
العملةشبكفيمسارأطوليعتبروالذيالحرجالمسارتحديدعلىاألسلوبهذايعتمد

تأخيرأيأنإذ.بأولأوالالمسارهذاضمنتقعالتيالفعالياتبإنجازالبدءضرورةمع
.المشروعفعالياتإنجازفيتأخيرإلىيؤديالمسارهذافعالياتإنجازفي

خارجعتقالتيتلكأما.الحساسةأوالحرجةباألنشطةالحرجالمسارعلىتقعالتياألنشطةعلىيطلق
.(الحساسةغير)الحرجةغيرباألنشطةعليهافيطلقالحرجالمسارنطاق

الوقتحسابNetworkالعملشبكة:هماينبجانفيتتبلوراألسلوبلهذااألساسيةالسماتإن
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فوائدها
.الحصول على تمثيل تخطيطي للمشروع•
.التنبؤ بالوقت الالزم إلنهاء المشروع•
مشروع، التمييز بين المهمات الحرجة والغير حرجة في ال•

كل مهمة وبالتالي تحديد هامش المناورة الممكن بالنسبة ل
جة حيث يمكن نقل بعض الموارد من المهمات غير الحر 
من وتركيزها على المهمات الحرجة مما يساهم بخفض ز 

.المشروع مع ثبات الكلفة

Critical Path Method
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Critical Path Method
:فيالحرجالمسارطريقةتطبيقخطواتتتلخص

المشروعيجمعهاالتياألنشطةكلمعرفة1-
مشروعاليضمهاالتي(األنشطة)المهامبكلقائمةعمليتمالبدايةفي

WBSالعملتقسيمبنيةعلىبناءا  غالبا  
المهامهذهبينالعالقاتمعرفة2-

مهاماءانتهعليتعتمدقدأوالتوازي علىتنفذأنيمكنمهامهناك
مةمهبكلقائمةعمليتمالخطوةهذهفي،(التسلسلعلى(أخرى 

.األخرى بالمهماتوعالقاتها
الشبكيالمخططعليالمهامرسم3-

خططالمرسميتمأخرى،مهاممنعليهايترتبوماالمهاممعرفةبعد
عقدالعندمرسومةاألنشطةتكون بحيثبالمشروعالخاصالشبكي

(Activity on Node)
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خطوات تطبيق طريقة المسار الحرجيتبع 
تقدير الزمن الالزم إلنهاء كل مهمة -4

ذه المهام أو يتم تقدير الزمن الالزم إلنهاء كل مهمة من واقع الخبرات السابقة به
.واالنتاجيةالحساب المعتمد على كمية العمل باستخدام 

تحديد المسار الحرج من المخطط الشبكي5-
ي و هو أطول مسار من حيث المدة الزمنية الالزمة إلنهائه، والذي يتسبب ف

.تأخير المشروع كله إن حدث تأخير في أي نشاط فيه
- تحديث المخطط الشبكي بشكل دوري أثناء تنفيذ المشروع6

ل نشاط، وفي خالل تنفيذ المشروع، يتم تسجيل الوقت الحقيقي الذي استغرقه ك
ي هذه األثناء قد يظهر مسار حرج جديد أو تظهر أنشطة جديدة لم تكن ف

.باالحس

Critical Path Method
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؟الحرجالمسارهوما
بينهاودةالموجللعالقاتطبقاالمشروعفياألنشطةكلتمثيليتم
تمثلنمابي(الدوائر)العقدتمثلهااألنشطةالشبكي،المخططىعل

نشاط،بكلالخاصةالنهايةأوالبدايةاألسهم
فإنهنفيذالتأثناءتأخيربهحدثلوالذيالنشاطهوالحرجالنشاط

المقدار،بنفسكلهالمشروعتأخيرإلييؤدي
يبدأووهالحرجةاألنشطةبينيربطالذيالمسارهوالحرجالمسار

المشروع،نهايةعندوينتهيالمشروعبدايةمن
على.الشبكيالمخططفيالزمنيةالمدةحيثمنمسارأطولوهو
همةمأيتنفيذفيللمناورةزمنيهامشأييوجدالالمسارهذا

المسارهذاعلىمهمةأيفيزمنيفائضوجودعدمبسبب
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تحديد فترة المشروع 

.وإمكانية تغيير أسلوب المشروعدراسة سلسلة األنشطة، ومدى أهميته▪

.فتراتهادراسة أنشطة المسار الحرج ومدى إمكانية تقصير▪

.ةإضافية لتقصير فترة األنشطة الحرجبحث إمكانية استخدام موارد▪

.لهالمحدد لنشاط معين لتقصير المدة المقررةبحث إمكانية تغيير األداء▪

، أو عتبر مدة المشروع هي أقرب موعد لنهاية النشاط األخيرنأخيراً، ▪

.نهاية المشروع
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وأقرب موعد (ES)كيفية تحديد أقرب موعد لبداية النشاط 
( EF)لنهاية النشاط 

.الشبكةتقدم أمامنوبدأ من بداية المشروع ن1)

.يكون مساوي للصفرحدد أقرب موعد لبدء المشروع بحيثن2)

خالل إضافة المدة التي تستغرقها إلى أقرب موعد حسب أقرب موعد لنهاية كل نشاط منن3)

.لبدايته

حدد أقرب موعد لبدايته بحيث ننشاط واحد، بالنسبة لكل نشاط متسلسل ال يسبقه مباشرة إال4)

 .السابقيكون مساوي ألقرب موعد لنهاية النشاط

 .نهايةسجل أقرب موعد بداية، وأقرب موعدن5)

.صل إلى نهاية المشروعنحتى ( 5)إلى ( 3)كرر الخطوات من ن6)

طة ال يمكن تحديد أقرب موعد لبداية نشاط إال بعد تحديد أقرب موعد لنهاية جميع األنش7)

.  السابقة له
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حساب فترات السماح واألنشطة الحرجة 
رب أقرب موعد لبدايته مع آخر موعد لبدايته، وأقبالنسبة لكل نشاط يتطابق

.فترة سماحه تساوي صفرموعد لنهايته وآخر موعد لنهايته، فإن
السماح هي الفرق الزمني بين أقرب وآخر موعد وفيما عدا ذلك، فإن فترة

:لنهايته، أيلبداية كل نشاط، أو بين أقرب وآخر موعد
ST = LS – ES

– ST = LFأو EF
ة بإضافة المدة التي يستغرقها، وفتر راجع الحسابات الخاصة بكل نشاطن

حيث يجب أن يساوي  .السماح الخاصة به إلى تاريخ اقرب موعد لبدايته
.المجموع تاريخ آخر موعد لنهاية النشاط



10

قواعد هامة في رسم الشبكة 

:األعمالقواعد رسم شبكة

ة وينتهي عند نقطة نهاية ، تسمى النقطيبدأ المشروع عند نقطة بداية

.(Milestone)الوهمية

 .النهايةالترقيم يبدأ من بداية الشبكة إلى
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شاط السابقنال يجوز العودة إلى ال . 

ال يجوز ترك نشاط بدون تسلسل

قواعد هامة في رسم الشبكة 
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 .تحديد األزمنة وفترة السماح لكل نشاط
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لمشاريع لالتخطيط الزمنيالمصطلحات المستخدمة في 

الشرحالمصطلح

الحدث

Event

لى هو الوصول إلى نقطة معينة من الزمن و ال يحتاج إ

.بداية ونهاية زمنية

النشاط

Activity

هو مجهود يحتاج إلى نقطة بداية ونهاية وموارد 

.لتنفيذه

النشاط الوهمي

Dummy 

Activity

النشاط الذي ال يحتاج إلى زمن أو موارد إلتمامه 

قيا ويرسم ويستعمل فقط لدالله على تتابع األنشطة منط

.بسهم متقطع

النشاط الحرج

Critical 

Activity

في تأخير النشاط الذي إذا تم تأخير انتهائه فإنه يتسبب

المشروع
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المسار الحرج

Critical Path

مجموعة من األنشطة الحرجة، تبدأ من بداية إلى نهاية

المشروع

المشروع

Project

عبارة عن مجموعة من األنشطة واألحداث مرتبة حسب 

تسلسل منطقي

شبكة األعمال

Network

عبارة عن مجموعة من األنشطة واألحداث مرتبة 

.بطريقة منطقية لتسلسل األنشطة

زمن البداية المبكر

للنشاط

Earliest Start

هو الزمن الذي يبدأ فيه النشاط إذا أنجزت جميع 

.األنشطة السابقة في أوقاتها

زمن النهاية المبكر
Earliest Finish

هو الزمن الذي يمكن أن ينجز فيه النشاط إذا بدأ في

وقته المبكر

وقت النشاط + بداية مبكرة = نهاية مبكرة 
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زمن نهاية متأخر

Latest 

Finish

بب هو أخر زمن يمكن إتمام النشاط فيه بدون أن يس

.تأخير ألية أنشطة الحقة

زمن بداية متأخر

Latest Start

دم هو أخر وقت يمكن أن يبدأ فيه النشاط بشرط ع

تأخير األنشطة الالحقة

وقت النشاط -نهاية متأخرة = بداية متأخرة 

الفائض

Slack Time

داية زمن ب-زمن بداية متأخر = الفائض في النشاط 

مبكر 
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Critical Path Method
Activity-in-Node (AON) or Activity-On- Arrow (AOA)
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Critical Path Method
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Critical Path Method
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Example

Activity Time Preceded By 

A 10 -- 

B 7 -- 

C 5 A 

D 13 A 

E 4 B,C 

F 12 D 

G 14 E 
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Network Diagram
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Early Start and Finish Times



22
22

Latest Start and Finish Times
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Activity Slack Time

TES = earliest start time for activity 

TLS = latest start time for activity

TEF = earliest finish time for activity

TLF = latest finish time for activity

Activity Slack = TLS - TES = TLF - TEF


