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ABSTRACT 
     School buildings that projects of a special nature and stages interspersed potential risks and 
increase the risk of occurrence in the implementation phase, including the risk of design, 
planning and other operational, legal, financial, logistical, physical or human, natural or 
environmental risks. Despite the similarity of projects, school buildings in general, but just 
change the place or the technique used, for example, leads to the possibility of a risk and 
therefore will reflect this on the cost of the project. Such risks haunt administration engineering 
projects for the researcher tries to shed light on some of the most important risks to the 
implementation of projects, school buildings and incurred financial losses. 
     Where  he was preparing a questionnaire after conducting personal interviews and review of 
previous research studies and taking expert opinion to determine the set of risk that could occur 
in the projects of school buildings. Distributed form on 64 people with competence, and then 
analyzed these risks qualitatively by the degree of importance and probability of occurrence 
According to recur in the projects of school buildings and then work matrix probability and 
impact hazard for the development of treatments have by the nature of the threat mentioned in 
the list with the stated some proposal to circulate a list and the results showed the lack of quality 
risk management plan projects in school buildings in advance at the stage of planning and 
design, and thus the absence of a record of risk you get to benefit from them in the future with 
the knowledge of the most important risks that occur during the execution of projects, school 
buildings, the researcher said some proposals for the dissemination of the list of risks on all 
building projects are to work out since the beginning of planning for the establishment of a 
school building and the importance of the audit at the design stage. 

 
  المخاطر المؤثرة على تنفيذ مشاريع االبنية المدرسية أدارة

                                               
  الخالصة

وتزداد المخاطر في طبيعة خاصة ويتخلل مراحلھا مخاطر محتملة الحدوث أن المشاريع االبنية المدرسية ذات        
بشرية قانونية ,مالية ,لوجستية , فيزيائية او  مرحلة التنفيذ ومنھا مخاطر تصميمية وتخطيطية واخرى تنفيذية ,

ومخاطر طبيعية او بيئية . رغم تشابه مشاريع االبنية المدرسية بصورة عامة لكن مجرد تغيير المكان او التقنية 
المستخدمة مثال يؤدي الى أمكانية حدوث مخاطر وبالتالي سينعكس ھذا على كلفه المشروع .وھذه المخاطر تؤرق 

لضوء على بعض من أھم المخاطر التي تھدد تنفيذ مشاريع حث تسليط المشاريع الھندسية لذلك يحاول البادارة ا
حيث تم اعداد استمارة استبيان بعد اجراء المقابالت الشخصية  ومراجعة ة . نية المدرسية وتكبدھا خسائر مالياالب

البحوث والدراسات السابقة واخذ رأي الخبراء لتحديد مجموعة المخاطر التي من الممكن أن تحدث في مشاريع 
شخص من ذوي االختصاص , وبعد ذلك تم تحليل ھذه المخاطر  64بنية المدرسية .وزعت االستمارة  على اال
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ً حسب درجة اھميتھا وأحتمالية حدوثھا  وحسب تكرار حدوثھا في مشاريع االبنية المدرسية و ثم عمل  نوعيا
طبيعة الخطر المذكور في القائمة  مصفوفة االحتمالية والتأثير الخاصة بالمخاطر  من أجل وضع معالجات لھا حسب

لمسح الميداني الن المخاطر ذات مؤشر الخطر العالي بيانات االستبيان  ل مطابقة لبياناتومن النتائج التي ظھرت 
و المخاطر التنفيذية والتصميمية شكلت الجزء االكبر  تكرار حدوثھا عالي في مواقع تنفيذ مشاريع االبنية المدرسية

خطر عدم وجود تطابق في جدول الكميات وقصور ؤثرة على أھداف المشروع وھذه المخاطر ھي (من المخاطر الم
) ،أضافة الى ماورد أعاله ظھر اول الثانوي وتحريات التربة التصاميم واالعمال االضافية وضعف مؤھالت المق

اطر المھمه منھا قصور خطر االعمال االضافية وخطر الفقرات المستحدثة كنوع من المعالجة لتخفيف بعض المخ
عدم وجودة خطة ادارة ا البحث والتصاميم وعدم الدقة لجدول الكميات وغيرھا من المخاطر المذكورة  في ھذ

المخاطر في مشاريع االبنية المدرسية بصورة مسبقه في مرحلة التخطيط والتصميم وبالتالي عدم وجود سجل 
معرفه اھم المخاطر التي تحدث اثناء تنفيذ مشاريع االبنية المدرسية  معللمخاطر التي تحصل لالستفاده منھا مستقبالً 

ة التخطيط النشاء لتعميم قائمة المخاطر على جميع مشاريع االبنية للعمل بھا منذ بداي اتبعض مقترحالباحث ذكر 
   وأھمية التدقيق في مرحلة التصميم .  اي بناية مدرسية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


