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ABSTRACT 

   The construction sector is facing many responsibilities and most importantly ensure 

implementation according to specifications and plans in order to ensure the safety of the 

structure and avoid any failures during or after the implementation or after, because the defects 

and failures is one of the reasons which will lead to delays in the implementation of project, or 

may stop the work for reasons related to the safety of structure, workers, and materials, which 

will lead to increase the cost of the project (the cost of repairs, tests, and stop). The theoretical 

part of the study dealt with display literature and publications and previous studies related to the 

failures and the reasons for their occurrence and methods of treatment, and the role of project 

management in control the failures. 

In the practical part, the researcher display case studies of failures and the reasons for 

their occurrence, also the role of the administration diagnosis and treatment. In addition to the 

preparation of personal interviews with a number of project managers in construction field of 

reinforced concrete structures to see the most important failures faced by structures, and what 

are the measures taken in the diagnosis, control and prevention, also a scientific questionnaire 

has been prepared depending "on the information obtained from personal interviews, then the 

proposed administrative system has been built to control the failures and defects in reinforced 

concrete structures by treating all weaknesses that have been obtained through the questionnaire 

and personal interviews. The proposed administrative system was applied through a computer 

program, it can be used by project management in a flexible and easy way, and also it helps to 

avoid the occurrence of any failure during and after implementation. Also it identifies failures to 

be controlled during implementation and after the completion of the project. Additionally the 

factors that helped to achieve quality in implementation have been identified. 

 

 بناء نظام للسيطرة على االخفاقات وتالفيها في المنشآت الخرسانية المسلحة 
 الخالصة 

تواجه قطاع التشييد مسؤوليات كبيرة وأهمها ضمان التنفيذ بموجب المواصفات والمخططات وذلك لضمان    

بعده , الن العيوب واالخفاقات تعتبر من االسباب التي سالمة المنشأ وتجنب حدوث اي اخفاقات اثناء التنفيذ او 

تؤدي الى حدوث تأخير في تنفيذ العمل او قد يصل االمر الى توقف العمل ألسباب تتعلق بسالمة المنشأ والعمال 

تناول الجانب والمواد , ويترتب على ذلك حدوث زيادة في الكلفة للمشروع )كلفة االصالح والفحص والتوقف ( ,

النظري من الدراسة عرض االدبيات والمنشورات والدراسات السابقة ذات العالقة باالخفاقات واسباب حدوثها 

وطرق معالجتها, ودور ادارة المشروع في السيطرة على االخفاقات, وفي الجانب العملي قام الباحث بعرض 

النجاح او الفشل في تشخيصها ومعالجتها , اضافة الى  حاالت دراسية لالخفاقات واسباب حدوثها ودور االدارة في

اعداد مقابالت شخصية مع عدد من مدراء المشاريع في مجال المنشآت الخرسانية المسلحة لمعرفة اهم االخفاقات 

التي واجهت المنشأت وما هي االجراءات المتخذة في تشخيصها والسيطرة عليها ومنع حدوثها, وتم  اجراء إستبانة 
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ة اعتمادا" على المعلومات التي تم الحصول عليها من المقابالت الشخصية ,و تم بناء نظام اداري للسيطرة علمي

على االخفاقات والعيوب في المنشأت الخرسانية المسلحة وذلك من خالل معالجة كافة نقاط الضعف التي تم 

اسة من بناء برنامج حاسوبي يتم من خالله الحصول عليها من خالل االستبيان والمقابالت الشخصية , و تمكنت الدر

تطبيق النظام االداري المقترح وذلك لضمان استخدام النظام من قبل ادارة المشروع بصورة مرنة وسهلة ويساعد 

في تحديد االخفاقات والسيطرة عليها خالل مرحلة التنفيذ ومابعدها , وتم تحديد وتصنيف العوامل النظام المقترح 

 تحقيق النوعية في التنفيذ و تالفي حدوث اي فشل او اخفاق اثناء وبعد مرحلة التنفيذ . التي ساعدت في

 : اخفاقات, نظام اداري , نظام خبير, معالجةالكلمات المفتاحية


