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 مرحباً أصدقائي ^_^ 
 أ بدراسة فصل جديد من فصول ادلقرر بعنوان : يف ىذه احملاضرة سنبد

 أسئلة مكررة يف الدورات : أسلوب بريت : نشوءه , مفاىيمو , قواعده , استخداماتو. 
 نشوءه :  .1

دنت ادلشروعات وكرب حجم أعماذلا لدرجة تعذر متابعتها بشكل مباشر , وىذا شجع ادلعنيني على إرناد طرائق 
( , أسلوبني 1958 – 1956وأساليب تساعد يف تنفيذ أعماذلم , ونتيجة لذلك مت تطوير أسلوبني خالل الفًتة )

وادلعروف  Critical Path Methodرج ربليليني لتخطيط وجدولة ورقابة ادلشروعات , األول ىو ادلسار احل
 Program Evaluation End Review, والثاين ىو أسلوب تقومي ومتابعة الربامج  CPMاختصاراً 

Technique  وادلعروف بأسلوب بريتRERT  . 
على زمن زلدد بشكل قطعي )الظروف األكيدة( , أما  CPMالفرق األساسي بني األسلوبني ىو اعتماد أسلوب 

فاعتمد على أزمنة احتمالية )عشوائية( , واآلن األسلوبان يشكالن أسلوبًا واحدًا :  PERTبريت  أسلوب
 التخطيط الشبكي وإدارة الربامج. 

من ثالثة مراحل أساسية ىي : التخطيط , اجلدولة ,  CPM-PERTيتكون أسلوب جدولة ادلشروعات 
 التحكم. 

وعة مستقلة من األنشطة , يتم تقدير األزمنة الالزمة لتنفيذ األنشطة , وتبدأ مرحلة التخطيط بتجزئة ادلشروع إىل رلم
مث يرسم ادلخطط الشبكي للمشروع , أي يتألف ادلخطط الشبكي )الربنامج( زندد رلموعة متكاملة من األنشطة 

نشطة ترتيب ادلًتابطة اليت يتوجب تنفيذىا وفق ترتيب /تسلسل/ معني من أجل ربقيق أىداف الربنامج , منطقيًا األ

 نظزية انقزارات اإلدارية

 جمال انيوسف:  انذكتور 11 2015/2016 انفصم: انثاني

25/4/2016  
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حبيث ال يسمح بتنفيذ نشاط قبل االنتهاء من نشاط )أنشطة( أخرى , ينظر إىل أنشطة الربنامج على أهنا  العمل 
 الذي يتطلب تنفيذه زمناً وموارد. وال تكرر عادة أنشطة )فعاليات( الربنامج. 

 : انمفاهيم .2

ىو أي مهمة أو فعالية تنطوي على إجناز شيء ما ويستغرق تنفيذىا زمنًا ما ويتطلب بعض ادلوارد  : النشاط -1
 (. ) وحدث هنايتو ( )وميثل على الشبكة بسهم يصل بني حدث بدايتو 

يدل على ربقيق شيء ما )بداية نشاط او االنتهاء منو( ويدل على أمر زلدد بشكل قطعي وال  : الحدث -2
وميثل على الشبكة بعقدة )دائرة( , وتكلفتو معدومة  ,  موارد وال يستغرق أي زمن أي ىو آين يتطلب وقوعو أية

عادة ترقم ىذه العقد من اليسار إىل اليمني ومن األعلى إىل األسفل حبيث يدل تصاعد األرقام على اذباه سري 
 . ىو دائماً أصغر من حدث هنايتو   أي رقم حدث البداية ألي نشاط وليكن , العمل وتنفيذ ادلشروع 

ىي ادلدة احملددة من قبل اجلهات ادلختصة لتنفيذ النشاط وقد تكون زلددة بدقة )ظروف  : مدة تنفيذ النشاط -3
 أو تكون غري زلددة وذلا صفة عشوائية ضمن رلال معني )ظروف ادلخاطرة وعدم التأكد(., أكيدة( 

  : قواعذ رسم انشبكات .3

لذلك يثبت الزمن الالزم لتنفيذ النشاط على , كل نشاط ميّثل بسهم وحيد وطول السهم ليس لو أي داللة  -1
 السهم الذي ميثلو.

وال رنوز لنشاطني أو أكثر االشًتاك معاً , كل نشاط يبدأ حبدث بداية وحيد وحدث هناية وحيد يعرف هبما  -2
النشاط الوذني تكلفتو و  .م نشاط وذني لفك االشًتاكوعند الضرورة يستخد, يف حدث البداية وحدث النهاية 

 معدومة وزمن تنفيذه معدوم أيضاً وميّثل على الشبكة خبط منّقط.
( وىذا خاطئ 2( والنهاية )1يشًتكان حبدث البداية ) Bو  Aيف الشكل التايل نالحظ أن النشاطني  مثال : 

 لذلك رنب فك االشًتاك عن طريق إدخال نشاط وذني:
 
 

  
 ادلخطط خاطئ      ادلخطط الصحيح

رنب مراعاة الًتتيب السليم لتنفيذ األنشطة أثناء رسم الشبكة وتستخدم األنشطة الوذنية لتحقيق ىذا  -3
 الًتتيب.
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 : Dفقط يسبق النشاط  Bوالنشاط  Cيسبقان  Bو Aبفرض لدينا جزء من سلطط شبكي فيو النشاطان  مثال :
  
 
 
 

لذلك ندخل نشاط وذني  Dيسبقان النشاط  Bو Aىذا ادلخطط غري سليم ألنو يدل على أّن كال النشاطني 
 : ليصبح الشكل سليم كما يلي

 

 
 
 
 

 استخذاماته :  .4

تدرس قضايا زبطيط ومتابعة تنفيذ ادلشروعات : أوقات التنفيذ والتكاليف ادلرتبطة هبا , إعادة جدولة ادلشروعات 
هبدف ضغط أزمنة تنفيذىا لتصبح ضمن الزمن احملدد )إن أمكن ذلك( من قبل اجلهة صاحبة العالقة , الدراسات 

ة , قضية زبصيص ادلوارد هبدف ربقيق نوع من االستقرار يف االحتمالية ادلتعلقة بتنفيذ ادلشروعات يف األوقات احملدد
 استدراج أو استخدام ادلوارد النادرة. 

 : ترتيب أنشطة المشروع
وىذا يتطلب عماًل , استخدام التخطيط الشبكي يتطلب تقسيم ادلشروع إىل أنشطة مث رمسها على شكل سلطط 

, بغاية الدقة من أجل القيام بالعرض السليم الذي يضمن الًتتيب ادلنطقي لتتابع األنشطة حسب تسلسل تنفيذىا 
وأية انشطة ميكن أن تنفذ معو , حبيث يوضح ادلخطط أية أنشطة رنب أن تنتهي قبل البدء بتنفيذ النشاط ادلعين 

لذلك نقوم بًتقيم احلوادث كما , بدأ إال بعد االنتهاء من تنفيذ ىذا النشاط وأية أنشطة ال ميكن أن ت, على التوازي 
, من اليسار إىل اليمني ومن األعلى إىل األسفل باذباه تنفيذ ادلشروع, ذكرنا بشكل يدل على تصاعد أرقام احلوادث 

منو ويرتبط معو وىذا يتطلب عدم البدء بتنفيذ أي نشاط رقم حدث بداية أكرب من رقم أي حدث آخر أصغر 
 بشكل مباشر أو عرب نشاط آخر ومل تنفذ مجيع األنشطة ادلنتهية.
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للتوضيح : إذا كنا نشّيد بناء ال ميكننا وضع السقف قبل تشييد العضائد , أيضاً ال ميكننا وضع سقف الطابق الثاين 
 أساسات البناء ... قبل أن يكون قد انتهى مجيع األعمال الضرورية اليت قبلو كالسقف األول وعضائده و 

لكن ميكننا تنفيذ أنشطة أخرى حبرية أكرب , مثاًل خالل قيامنا بصب السقف وتشييد العضائد ... ميكننا بالتوازي 
بناء السور , أو بناء اجلدران , أيضًا اجلدران ميكننا بنائها إما مرة واحدة كل مرة ننجز منها جزء , أما السقف مثالً 

 أن يتم السقف مرة واحدة ..... وىكذا .. ىذا ما زندد ترتيب األنشطة.  ال ميكننا ذلك حيث رنب
 على نفس النمط(. )متكرر في أسئلة الدورات:  مثال

ترغب شركة سياحية بتشييد مشروع سياحي يف ادلنطقة الصحراوية بعد القيام بالدراسات ادلناسبة توّصلت إىل نتيجة 
وقد كانت أولوية تنفيذ ىذه األنشطة والزمن  Tإىل  Aألحرف الالتينية من مفادىا ضرورة تنفيذ األنشطة ادلسّماة با

 : الالزم للتنفيذ كما ىو وارد يف اجلدول التايل
 

 النشاط النشاط السابق الزمن النشاط النشاط السابق الزمن
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 المطلوب: 
 وضع ادلخطط الشبكي ذلذا ادلشروع. .1
 ربديد زمن تنفيذ ادلشروع وربديد ادلسار احلرج. .2
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 سوف نبدأ باألنشطة نشاطاً تلو اآلخر : الحل : 
  Aنبدأ من حدث بداية ادلشروع , وكما ذكرنا احلدث ميثل على الشبكة بدائرة , وينطلق من حدث البداية النشاط  -

 , وىنا أصبح  Dوينتهيان حبدث بداية  Aيبدآن من حدث هناية  Cو  Bلدينا النشاطان  -
لدينا نشاطان يشًتكان حبدث البداية والنهاية معًا , وبالتايل ال بد من وجود نشاط وذني لفك ىذا االشًتاك وىو 

 :    النشاط الوذني 
 , أي ينطلق من حدث هناية  C و B يلي النشاطني  Dلدينا النشاط  -

  C,Dالنشاطني 
  

 , ولكن لدينا أيضاً النشاطني  Dهناية النشاط تنطلق من حدث  Lو  Jو  Gو  Fو  Eلدينا األنشطة  -
 
 
 
 
 
 
 
ينطلق من  K, وأيضًا النشاط  Hينطلق من النشاط  Iوالنشاط  Gينطلق من النشاط  Hلدينا النشاط  -

 :  Mينطلق من النشاط  N, والنشاط   Lينطلق من النشاط  M, والنشاط  Jالنشاط 
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, وبالتايل جنمع بني حدث هناية  Nو  Fو  Eينطلقان من حدث هناية األنشطة  Qو  Oلدينا النشاطني  -
يشًتكان حبدث البداية وحدث النهاية , وبالتايل ال بد  Fو  Eىذه األنشطة , ولكن ىنا اصبح لدينا النشاطني 

    من فك االشًتاك بينهما حبدث وذني 
 :  Mينطلق من حدث هناية النشاط  Pولدينا النشاط  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبالتايل جنمعهما جبدث هناية واحد ,  Qو  Iو  Kينطلق من حدث هناية األنشطة  Rاآلن لدينا النشاط  -
 وبالتايل جنمعهما حبدث هناية واحد :  Pو  Oينطلق من حدث هناية النشاطني  Sوأيضاً النشاط 

 
 
 
 
 
 
 
 
وبالتايل جنمعهما حبدث هناية  Sو Rينطلق من حدث النهاية للنشاطني  Tاآلن لدينا النشاط األخري وىو  -

 ىو آخر نشاط لدينا يف ادلشروع وبالتايل ينتهي يف حدث النهاية , وأي نشاط آخر مل  Tواحد , ودبا أن النشاط 
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 أخرى نقوم بوصلو إىل حدث النهاية.يسبق أنشطة 

 
 اليت وصلنا إليها نكون قد مثلنا مجيع األنشطة وبالطريقة الصحيحة وفقاً لقواعد رسم الشبكات.  الشبكة األخرية

اآلن دنسح أمساء األنشطة عن األضلع ونضع بداًل منها الزمن الالزم لتنفيذ كل نشاط , وكما ذكرنا أن كل نشاط 
, وأيضًا نقوم بًتقيم أحداث الشبكة حبيث أننا نبدأ من حدث البداية الذي يأخذ الرقم  0وذني يكون زمن تنفيذه 

أرقامًا لجميع طيه رقم إال بعدما نكون قد أعطينا كل حدث ال نعوالًتقيم يكون حبسب األنشطة , حبيث أن  0
 .األحداث التي تسبق األنشطة المنتهية فيه

 
 اخلطوة التالية ىي : 
 المسار الحرج : 

يعّرف ادلسار احلرج بأنو ادلسار الذي يربط حدث بداية ادلشروع )الشبكة( مع حدث هنايتو )هناية الشبكة( بسلسلة 
 من األنشطة احلرجة. 

 طول ادلسار احلرج ىو نفسو زمن تنفيذ ادلشروع. مالحظة : 
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احلرج فهو النشاط الذي يؤثر زمن تنفيذه على زمن تنفيذ ادلشروع بالكامل. وخاصة بالزيادة , فزيادة  النشاطأما 
أحد  زمن تنفيذ أحد األنشطة احلرجة سيؤدي قطعًا إىل زيادة زمن تنفيذ ادلشروع بالكامل , أما نقصان زمن تنفيذ

األنشطة احلرجة ليس بالضرورة أن يؤدي إىل نقصان زمن تنفيذ ادلشروع بالكامل بنفس ادلقدار كما سنرى ذلك يف 
 فقرات الحقة عند  ضغط زمن تنفيذ ادلشروع. 

يتم ربديد ادلسار احلرج , وكذلك األنشطة احلرجة , من خالل حسابات الذىاب وحسابات اإلياب على الشبكة , 
ات الذىاب ربدد لنا الزمن ادلبكر لوقوع احلوادث على الشبكة دبا فيها حدث النهاية , أما حيث أن حساب

 حسابات اإلياب فتحدد لنا آخر زمن لوقوع احلوادث على الشبكة. 
 ىيا بنا لنتعرف على ىذه احلسابات : 

  : )حسابات انذهاب )انمسار األمامي 

األحداث حبيث يدل  , بعد أن قمنا بًتتيب از األنشطةبالزمن المبكر إلنجما يعرف  تحددىذه احلسابات 
ورنب أن يكون  jإىل  i( يدل على أّن اذباه التنفيذ من (j,i أي أن النشاط , تصاعد أرقامها على اذباه التنفيذ 

 : وإلجراء احلسابات نتعّرف على الرموز التاليةوترتبط معها بضلع ,     
 ادلدة الالزمة لتنفيذ النشاط .      
  . بكر لوقوع احلدث الزمن ادل:     
   : الزمن ادلبكر لوقوع احلدث     
 يساوي الصفر. وىو: زمن حدث البداية    

  . ىو الزمن ادلبكر لتنفيذ ادلشروع الذي ينتهي باحلدث :      
 العالقة ادلطبقة إلرناد الزمن ادلبكر لألحدث ىي : 

                  
 وترتبط معها بضلع.     وكما ذكرنا 

 لو بدأنا حبسابات الذىاب على الشبكة السابقة : 
  ىو الصفر , أي : 0لوقوع احلدث  كما ذكرنا فإن الزمن ادلبكر(  : 0الحدث رقم ) .1

      
 ( : 1الحدث رقم ) .2

                     

 مالحظة : 

𝑖 هي الحدث السابق للنشاط 

𝑗 هي الحدث الالحق للنشاط 
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 ( : 2الحدث رقم ) .3
                     

 (: 3الحدث رقم) .4
                      

 (:4الحدث رقم ) .5
                     

 (: 5الحدث رقم) .6
                      

 (:6رقم) الحدث .7
                     

 (: 7الحدث رقم ) .8
                     

 (: 8الحدث رقم ) .9
                     

 (: 9الحدث رقم ) .10
                     

 (:10الحدث رقم ) .11
                        

 ( : 11الحدث رقم ) .12
        {                      } 

                    
 (:12الحدث رقم ) .13

        {                               }

                         
 (:13الحدث رقم ) .14

        {                     } 
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 (: 14الحدث رقم ) .15
        {                       } 

                     
 (:15الحدث رقم ) .16

                         
  مالحظة : 

ىذه احلسابات السابقة لسنا مطالبني هبا , وإدنا نكتب العالقة فقط ونعوض هبا مرة واحدة يكفي , وبقية األرقام 
 جبانب كل حدث.  ضمن مربعاتيتم حساهبا ذىنياً , وتوضع نتائج حسابات الذىاب على الشبكة مباشرة 

 وحدة زمنية. واآلن ننتقل إىل :  59إذاً طول ادلسار ىو 
 ياب )انمسار انخهفي( : حسابات اإل 

ز حيث يرم حسابات اإلياب الزمن المتأخر لبدء األنشطة والذي يعتمد عليه لتحديد المسار الحرجربدد  
حدث هناية ادلشروع  nحيث         ورنب أن يكون     بالرمز  jللزمن ادلتأخر لوقوع احلدث 

  : وحلساب مسار اإلياب رنب أن يكون
             

 ويتم احلساب وفقاً للعالقة:
                  

 الرموز : 
 ادلدة الالزمة لتنفيذ النشاط .      
  . لوقوع احلدث  ادلتأخرالزمن :     
   : الزمن ادلتأخر لوقوع احلدث     

  . لتنفيذ ادلشروع الذي ينتهي باحلدث  ادلتأخرىو الزمن :      
 حسابات اإلياب للشبكة السابقة : 

 , أي : (         جنعل )كما ذكرنا دوماً (  : 15الحدث رقم ) .1
             

 ( : 14الحدث رقم ) .2
                         



 

 
 

311 

 نظرية القرارات اإلدارية

 (: 13الحدث رقم) .3
                         

 (:12)الحدث رقم  .4
                         

 (: 11الحدث رقم) .5
        {                       } 

                   
 ( : 10الحدث رقم ) .6

                         
 (:9الحدث رقم) .7

       {                     } 
                   

 (: 8الحدث رقم ) .8
                     

 (: 7الحدث رقم ) .9
                       

 (: 6الحدث رقم ) .10
                       

 (:5الحدث رقم ) .11
                     

 (:4الحدث رقم ) .12
       {                                     } 

                                  
 (:3الحدث رقم ) .13

                     
 ( : 2الحدث رقم ) .14
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 (: 1الحدث رقم ) .15
                      

 (:0الحدث رقم ) .16
                     

 مالحظة : 
أيضًا ىذه احلسابات السابقة لسنا مطالبني هبا , وإدنا نكتب العالقة فقط ونعوض هبا مرة واحدة يكفي , وبقية 

أعلى ادلربعات اليت  ضمن مثلثاتاألرقام يتم حساهبا ذىنيًا , وتوضع نتائج حسابات اإلياب على الشبكة مباشرة 
 وضعت هبا حسابات اإلياب وجبانب كل حدث. 

 
 اآلن ذكرنا أنو بإمكاننا إجراء حسابات الذىاب واإلياب ذىنياً على الشبكة , وللتوضيح : 

ىو الصفر ,  0: لدينا مربع احلدث  1يف مربع جبانب احلدث , احلدث  0نضع  0نبدأ حبسابات الذىاب مع احلدث 
 ..... وىكذا ,  1جبانب احلدث ونضعها يف ادلربع  10=  10+  0, وبالتايل  10ىو  1و  0والزمن على السهم بني 

 أرقام :  3: ىنا نفاضل بني  12حىت نواجو حدثاً مثل احلدث 
  42=  3+  39, أي  3ىو  12و  6, والزمن بني  39ىو  6إما الرقم يف ادلربع جبانب احلدث  -
  36=  5+  31, أي  5ىو  12و  7, والزمن بني  31ىو  7أو الرقم يف ادلربع جبانب احلدث  -
  52=  5+  47, أي  5ىو  12و  11, والزمن بني  47ىو  11قم يف الربع جبانب احلدث أو الر  -

  12وخنتار أكرب رقم من بني ىذه األرقام الثالثة ونضعو يف ادلربع جبانب احلدث 
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, نأيت  أما بالنسبة حلسابات اإلياب , نبدأ باحلدث األخري , نضع يف ادلثلث نفس الرقم ادلوجود يف ادلربع للحدث األخري
.... وىكذا , وأيضاً عندما يكون  15و  14ونطرح منو الزمن بني  15, نأخذ الرقم يف ادلثلث عند احلدث  14للحدث 

 لدينا أكثر من خيار نفاضل بينها ونأخذ الرقم األقل. 
  

 تحذيذ انمسار انحزج : 

نقوم بتحديد األنشطة احلرجة , ورلموع ىذه األنشطة يشكل لنا ادلسار احلرج , على الشبكة مباشرة مث نعود لكتابة 
 النظري ادلوجود يف الكتاب : 

يكون احلدث حرجًا عندما تتساوى البداية ادلبكرة لو مع النهاية ادلتأخرة , أي عندما يتساوى ادلربع مع ادلثلث , 
 تساوى عنده ادلربع مع ادلثلث فهو حدث حرج ونقوم بتظليلو. وبالتايل كل حدث ي

 أما النشاط : حىت يكون نشاط ما حرجاً رنب أن يتحقق : 
أن يكون : قيمة ادلربع عند احلدث السابق للنشاط + زمن النشاط = قيمة ادلربع  2أن يقع بني حدثني حرجني ,  1

 عند الزمن الالحق للنشاط. 
 لو قمنا بالبحث عن ادلسار احلرج على الشبكة السابقة : 

 
 إذاً : 

 ادلسار احلرج يتألف من سلسلة األنشطة احلرجة , وحىت يكون النشاط حرجاً رنب أن يتحقق فيو الشروط الثالثة التالية : 
     مع الزمن ادلتأخر لوقوع ىذا احلدث     أن يتساوى الزمن ادلبكر لوقوع حدث بداية النشاط  . أ

 .        : أي 
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     مع الزمن ادلتأخر لوقوع ىذا احلدث     يتساوى الزمن ادلبكر لوقوع حدث هناية النشاط  . ب
 .         : أي 

مضافاً إليو زمن تنفيذ    مع الزمن ادلبكر لوقوع حدث البداية     يتساوى الزمن ادلتأخر لوقوع حدث النهاية  . ت
 .      النشاط 

             أي : 
مطروحًا منو الزمن    مع الزمن ادلبكر لوقوع حدث النهاية     أو يتساوى الزمن ادلتأخر لوقوع حدث البداية 

      الالزم لتنفيذ النشاط 
             أي : 

 اآلن يف الشبكة السابقة لدينة أربعة مسارات حرجة وىي : 
                     : المسار األول
                     : المسار الثاني

                       ادلسار الثالث : 
                       ادلسار الرابع : 

 مالحظة : 
 ما ىو ادلطلوب منا كتابتو يف االمتحان ؟ وىل حنتاج لرسم كل الشبكات كما يف  ىذه احملاضرة ؟!!! 

بالتأكيد ال , الشبكات تعددت يف احملاضرة فقط لغرض الشرح , أما يف االمتحان يكفي فقط الشبكة األخرية مع 
 إطار نظري سلتصر باإلضافة إىل العالقات. 

 ىو ادلطلوب كتابتو يف االمتحان , يرجى االطالع على حل أسئلة الدورات.  وللتعرف بشكل أكرب على ما
 فيما يتعلق بـ : بداية مبكرة ومتأخرة , هناية مبكرة ومتأخرة : سنتكلم عنها أكثر يف احملاضرة القادمة. 

 شبكة بريت يف أسئلة الدورات ؟ 
, وردبا طلبات إضافية سندرسها يف ذلا نصيب جيد من أسئلة الدورات , وتكون كما يف ىذه احملاضرة 

 احملاضرة القادمة. 
 على غروب المقرر على الفيس بوك.  استفسارألية مالحظة أو 

 : غروبلاأو على 
        


