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 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 

 الفصل األول

 Introduction To The Research مدخل الى البحث

 مقدمة: 1-1

ً يل ررحظيتتتتاريعتتتتنية رلمدرستتتتيرلوييي تتتتسير تتتت ر تتتت يةن لوزةتتتتنيسرلو تتتتكنرسيرحيتتتت ر  رركديتتتتي بنهتيتتتتن ريتتتت
ضتتتتي يسري تتتت ربنإلضتتتتن يرلوتتتت ررت تتتتي رلوعتتتتيليمرلوتلمسيستتتتيرلوي تم تتتتيرقتتتتدراتتتتييرلويتتتتيلي رلوتتتتت ر ر رلويترنيستتتتي

إوتتتت رزةتتتتنيسرلوممتتتت رامتتتت رلمدرستتتتير يىر تتتت سيرلوتلمتتتتس رلويتيرستتتتير تتتت ريرتتتتنمحركظيتتتتيسر تتتت ر ي تتتتن رلويحن ظتتتتنار
 ومقمنعرلولن .رلوييي سي

ً ويراتتتت رتر يتتتتتورلويتتتتيلي رلوحك يستتتتيرو تتتتتنومرهييتتتتير درستتتتتيررلوييييةتتتتيرتلتدتتتتيرييييةتتتتيرلو تتتتتيينارلو رستتتتي لوي تتتتت
.رييتتتتتنري لتتتتاريتتتتت رهتتتتتولرلوبحتتتت ر مظتتتتتير هيستتتتتير  ي رل ت ن تتتتنريتتتتت ررنحستتتتتيرلوتلمتتتتس رلوتنبلتتتتتيروتتتت زليسرلوتي ستتتتتي

ر ة لاررتني هر مظيرقندمسيرومتمديحرام رلو لييرلوليم ري ررنحسير  يى.ر

(ر0202)دمغتتتتتتارلوقسيتتتتتتيرلوي تتتتتتي  يرامتتتتتت رلويتتتتتتيلي ريتتتتتت رقدتتتتتتارييييةتتتتتتيرلو تتتتتتيينارلو رستتتتتتيربحمتتتتتت روملتتتتتتن ر
يتتتتتت رإ يتتتتتتنو رقسيتتتتتتيرر%ر10.5 تيظتتتتتتارهتتتتتتونرلوقسيتتتتتتيريتتتتتتنرر تتتتتتدتهر ر/ريمستتتتتتنيرويتتتتتتيسر تتتتتت يةي2,,07/ربحتتتتتتي ي

نوجرت تتتتيسيسيرتنبلتتتتيرولتتتتييرعتتتتل رلاتيتتتتيارلوييييةتتتتيرامتتتت رريتتتت ررلويعتتتتنية رلو ييستتتتيرلوتتتتت رتر تتتتوهنر تتتتر سن .
رتتتتتتت رتليتتتتتتس  ر(رعتتتتتتل ر1(رعتتتتتتلبير ريتتتتتت وجر)02(رعتتتتتتلبير ريتتتتتت وجر)02وير تتتتتتوسر ر تتتتتتيرريتتتتتت وجر)لويتتتتتتيلي رل

ر.[0]ام ركارلوييلي نوجرلوريرنهو

اتتتتتتتيسرريتتتتتتتنوجري تتتتتتتيييريتتتتتتت رقدتتتتتتتاريكنتتتتتتتت رل تعتتتتتتتنيةيرلاتيتتتتتتتنيررلوييييةتتتتتتتيتتتتتتتتيي ر تتتتتتت رلو قتتتتتتتارلوحنضتتتتتتتير
  لر تتتتتي رييييةتتتتتيرتلتتتتتنر ريتتتتت ر  تتتتت يرلرحيل تتتتتناروممم تتتتتيرحتتتتتت رد  تتتتت يرلوريتتتتت وجرلو لحتتتتتيرلوكنرتتتتتارر يتلتتتتتييس

 بنوتتتتتتنو ر تتتتتسلم رلوبحتتتتت ر تتتتت رهتتتتتولرلوي ضتتتتت عر مظتتتتتيررلوريتتتتتنوجرلو ييتتتتتيسر تتتتتسك  رلوي ضتتتتت عر مظتتتتتيرتلقيتتتتتيل ر
ر.ر هيسي
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        مشكلة البحث: 1-2

 رلوتقيييةتتتتيرويتتتتير لقلستتتتير  رلومعتتتت  تدتتتتي ررحمتتتت  يعتتتتنية رلويتتتتيلي ر تتتت رريتتتت ر دتتتتيسرلوبنحتتتت ر تتتت رتر يتتتتو
.رديرتتتتتارلوييل تتتتتيرلم وستتتتتير  ركيستتتتتيرلو زيستتتتتيرلوقسيتتتتتيرلإل ينوستتتتتيرويايتتتتتنلر  رقتتتتتس رلودرتتتتت ي تتتتت ل ريتتتتت رحيتتتتت ر

لمايتتتتتتنلرلوير تتتتتتوسرت تمتتتتتتيربعتتتتتتكار لضتتتتتتمراتتتتتت رلوقسيتتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتير  رلومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي رومييي تتتتتتيريوتتتتتت ر
لو تتتتيينارلو رستتتتيرروتقمتتتتسدرهتتتتولرلو تتتتني ر لتبتتتتنعرييييةتتتتي- تتتت ربلتتتت رلمحستتتتن رقنر رستتتتيلوغيتتتتير-لويحتتتتن  ار

حيتتتتتتتت رسقتتتتتتتت  رهتتتتتتتتولرلويدتتتتتتتتي رامتتتتتتتت رلاتيتتتتتتتتنيرر تتتتتتتت رلوت تتتتتتتتيس روميتتتتتتتتيلي رلويتتتتتتتتيليرريدتتتتتتتتي رلوريو تتتتتتتتيرلوريمستتتتتتتتي
ر.[2 0]تر يوهن

 أهمية البحث: 1-3

سقتتتتتتي رهتتتتتتولرلوبحتتتتتت رييل تتتتتتيرتحميمستتتتتتيروتحييتتتتتتير  تتتتتتبن رلرحيل تتتتتتنارلومعتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتيراتتتتتت رلوقسيتتتتتتيرلو لمستتتتتتير
.ركيتتتتتنرتتتتتت رل تتتتتت يل ررحيل تتتتتنال ومت  يتتتتتيريتتتتت رعتتتتتيسرروميتتتتتيلي ر  لقتتتتت رهتتتتتولرل رحتتتتتيل ر لقتتتتتتيل رت  تتتتتسنا

ررييي يرير وس.ر(02وتت)  م  رلوي مرلميعس  ر

تحييتتتتتيريل قتتتتتنارتمديتتتتتحرلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتيروميتتتتتيلي ر تتتتت ر تتتتت يةنر لقتتتتتتيل رلوحمتتتتت لرتتتتتت ر تتتتت رهتتتتتولرلوبحتتتتت ر
لوبنحتتتت ر تتتت رر نستتتتيرهتتتتولرلوليتتتتارسمتتتتي ريل تتتتنارلومم تتتتير تتتت رييحمتتتتيرلوتر يتتتتو.ركيتتتتنرلوتتتتت ريتتتت رعتتتتنر نرتقميتتتتارلرح

يرلوتقتتتتييي رت يتتتت ردتتتتي ريتممبتتتتنارلوريو تتتتيرلوريمستتتتيروميتتتتيلي ر تتتت ر تتتت يةنروت تتتترييردرتتتت يرلومعتتتتري و تتتتن ر
يتتتتتتت رلويت قتتتتتتت رل رس تتتتتتتنايرهتتتتتتتولرلوريتتتتتتت وجرر[.2]رUNIFORMAT رظتتتتتتتن رلوت تتتتتتترييرلولتتتتتتتنوي رلوي حتتتتتتتير

رام رضبطركيسنارلودر ير  ريعنية رلوييلي ر  ر  يةن.

يعتتتتنية رلوريمستتتتيروستتتتيرتحتتتتيريتتتت رلرحتتتتيل رلومم تتتتيرومهتتتتولرلوبحتتتت ر تتتت ريحن وتتتتيرلو  تتتت لرلوتتتت ر تميتتتت ر هيستتتتير
 تتتتتت رلوقمتتتتتتنعرلولتتتتتتن ر)بكم تتتتتتهرلوضتتتتتت يي( ر تييتتتتتت رلو لقتتتتتت رلويتتتتتتنو رلويليتتتتتت لربتتتتتتهر تتتتتت ري ليتتتتتتير يً  تتتتتتنار

امتتتتتت رتحميتتتتتتاردسنرتتتتتتنارلومعتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتيرو تتتتتتونرلويعتتتتتتنية ر يقنيرت تتتتتتنريتتتتتت رهتتتتتتونرل وستتتتتتيرلوي وتتتتتتي.رتلتيتتتتتتير
 رلويً  تتتتتيرلومعتتتت  رلور نيستتتتي ر  ضتتتت رريتتتت وجركعتتتتت  رقتتتتيرسليتتتت رامتتتت رلويعتتتتتنية رلوريمستتتتير تتتت رلوتتتتيلييسر 

لو لحتتتتتتيس.ر يتتتتتتت ردتتتتتتووأرتحييتتتتتتيريكتتتتتتني رلو متتتتتتنر تتتتتت رلومعتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتير  ر تتتتتت ر وستتتتتتيرإر نزهتتتتتتن ر يلي تتتتتتير
ً وسيرلمميل رلوي تم ير  رلويعي عرا رل رحيل نارلورن يي. ري 
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 هدف البحث: 1-4

تحييتتتتير  تتتتبن رلرحيل تتتتنارلومعتتتت  رلوتقيييةتتتتيراتتتت رلوقسيتتتتيرلو لمستتتتير تتتت رلويتتتتيلي ري تتتتي رهتتتتولرلوبحتتتت رإوتتتت ر
 ة تتتتتييرررحيل تتتتتنا.ل تقتتتتتيس رريتتتتت وجروييل تتتتتيرلومعتتتتت  رلوتقيييةتتتتتيرومت  يتتتتتيريتتتتت رعتتتتتيسر تحميم تتتتتنر يتتتتت رظتتتتت ر

ً ويراتتتتت ر بنوتتتتتوكير  رهتتتتتولرلوبحتتتتت ر تتتتتيت رل تتتتتيل نريتتتتت ر   تتتتتيررظتتتتتيرلوينوتتتتتأر  رلو  تتتتتيرل  تعتتتتتنيةيرلوي تتتتت
ارلومم تتتتتيريتتتتنه رإ رلو تتتتي ردتتتتتي رلومم تتتتيرلوتقيييةتتتتير لومم تتتتتيرلو لمستتتتي ر يتتتتنربنور تتتتتبيرلويعتتتتي ع روتتتتووأرلرحيل تتتتن

ر  تتتتتيىرو تتتتترنرب تتتتتييرييل تتتتتت نر تتتتت رهتتتتتولرلوبحتتتتت .ر وميتل تتتتتير قتتتتتيرسن تتتتتوري تتتتتمممرلرحيل تتتتتنارلومم تتتتتيريلتتتتتن ح
رهي رلوبح رلو رايسر هيل رييحمسيرتعيا:سيك رت زيير ر

  ووتتتتتأريتتتتت ر تتتتتيلرييل تتتتتيرتحميمستتتتتيررتحييتتتتتير  تتتتتبن رلرحيل تتتتتنارلومم تتتتتير تتتتت ريعتتتتتنية ر درستتتتتيرلويتتتتتيلي 
ر.ودر يرومع  رلوتقيييةير لور نيسيريتمنيمي

 تقتتتتيس ري ي اتتتتيريتتتت رلويقتيحتتتتنارلوتتتتت ريتتتت رعتتتتنر نرلوت  يتتتتيريتتتت رعتتتتيسرلرحيل تتتتنارلومم تتتتير تتتت رهتتتتولر
رلور عري رلويعنية .ر

 .تقيس رري وجروممع  رلوتقيييةيريت ل حر يدي رلوريو يرلوريمسي 

 لومعتتتتتتتت  ريرلوتقيييةر   رلوييلي رلاتينيرلو ي ردي رلوقس رلوينوسيروممعتتتتتتتت رت راريرييل تتتتتتتتيرلرحيل نارلومم ير
قيييةير ت رلاتينيرلو ي  ردي رلوميسنارلوتحينر ينراريرييل تتتتتتتيرلرحيل نارلومم ير  رلودر يركارام رر.لور نيسي

ر  لنيرهونرلودر يري رييي يرم يى.ل تي رر ووأروييلانسو ونرلودر يرر لوميسنارلور نيسي

 لمنهجية العلمية المستخدمة بالبحث:ا 1-5

لرحيل تتتتنارلومم تتتتير تتتت رمتتتتيعرامتتتت رمتتتتي رلوحتتتتيريتتتت روير ووتتتتأردراسةةةةة مرجعيةةةةة لسبحةةةةاث السةةةةابقة: .1
 لوير  ستتتتتيرلوي ضتتتتت اير تتتتت رلاتيتتتتتتنيرلومعتتتتت  رلوتقيييةتتتتتير تتتتت ربلتتتتت رلويعتتتتتتنية رلويعتتتتتنية رلو ري تتتتتسي ر

لوي تتتتتتتن.ركيتتتتتتتنرتتتتتتتت رل متتتتتتتيعرامتتتتتتت ريعتتتتتتتنية ررلولي ستتتتتتير لولنويستتتتتتتيرلوير تتتتتتتوسر لورتتتتتتتتني رلوتتتتتتتت رتتتتتتتت رلوت  تتتتتتا
يريو تتتتتيرانويستتتتتير يحمستتتتتير متتتتتي رإيليسر ضتتتتتبطري لييهتتتتتنرلوينوستتتتتير لوير  ستتتتتيرلوي ضتتتتت اير تتتتت رلاتيتتتتتنير

 ر ررUniformatلومعتتت  رلوتقيييةتتتير ي تتتن.ر قتتتيرتتتت رييل تتتيرريتتتنوجرت تتترييرلودرتتت يرلولنويستتتيريظتتتار
Masterformat[.2]ر 
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هتتتتتتونرريتتتتتت رلويدتتتتتتيي رلو تتتتتتي كتتتتتتن ر بالمشةةةةةةرو :مقةةةةةةابان م دانيةةةةةةة مةةةةةة  األ ةةةةةةراف المعن ةةةةةة    .2
ً ويراتتتتتت رلويقتتتتتتنبيار ًةت تتتتتتنريتتتتتت رز لستتتتتتنري تم تتتتتتيربنور تتتتتتبيرويمتتتتتتيل رلوي تتتتتت تحييتتتتتتير بلتتتتتتنيرلويعتتتتتتكمير ي

 تحييتتتتتتيررتتتتتت عرلودسنرتتتتتتنارلوتتتتتتت رتحتتتتتتتنجرلوتتتتتت ر يتتتتتت ر تتتتتت رلوييل تتتتتتيرلميعتتتتتتس سي ر لو تتتتتتي ررتر يتتتتتتورلويعتتتتتتي ع
يتتتت ررلممتتتتيل رلوي تتتتت ي ي يتتتتنرلوظتتتتنر رير تتتتنر  تتتت رت  تتتتييربلتتتت رلورتتتتتني رلوتتتتت رت  تتتتارلوي تتتتنرلوبحتتتت .ر

ر:هونرلويقنبيار عيما

i. الجهاز اإلداري في مد رية الخدمان الفنية: 
بنور تتتتتتبيرونيليةتتتتتتي ر تتتتتت رييييةتتتتتتيرلو تتتتتتيينار تتتتتتن رلويعتتتتتتكمير تتتتتت ر ومد تتتتتتنررن يتتتتتتيراتتتتتت رلويً  تتتتتتنار
لوييس تتتتتيرلوتتتتتت رتليتتتتتاريل تتتتتنرلويً  تتتتتير)يتتتتتظيرتقيةتتتتتيريسكنرستتتتتأرلوتي تتتتتيرلورتتتتتنت راتتتتت رلويً  تتتتتير)...(ر

لو لقتتتتتتتت رييتتتتتتتتنر يىر  تتتتتتتتتي ركيستتتتتتتتناربلتتتتتتتت رلودرتتتتتتتت يرلويتلمقتتتتتتتتيربمدسلتتتتتتتتيرلوح تتتتتتتتير  روتتتتتتتت رسمتتتتتتتتندحر
 لم ن نا(ربنإلضن يرو   رتر يورلويتل يي روملق ي.

ii.  ر(لوييل نا رلوقنر رسيي ري  ررل عيل  )ي ري  ررالفنيالجهاز. 
بنور تتتتتتبيروي ري تتتتتت رلوييل تتتتتتنار تتتتتتن رلويعتتتتتتكميرتميتتتتتت ر حسنرتتتتتتنر تتتتتت رلوليقتتتتتتيردتتتتتتي ر  تتتتتتنزرل عتتتتتتيل ر

ر ير بنوتنو رسق  رلوظنر ردإ يل ربل رلوتغيييلارلوت رتزةيركيسيربل رلودر ي. لويتل
iii.   المتعهد: 

بنور تتتتبيروميتل تتتتيي ر تتتتن رلوميستتتتنارلويلمتتتتنسريتتتت رقدتتتتارلوييييةتتتتير) تتتتيعرلوييل تتتتنا(رويتتتتيريضتتتتد ميرر
  رت ضتتتت رومييل لتتتتير هتتتت ر تتتت ريلظي تتتتنر قتتتتاريتتتت رلوميستتتتيرلو لمستتتتيروملقتتتتيرييتتتتنريتتتترلك ر تتتتمبنرامتتتت ر

 ي مرلويتل ي.

يعتتتتتنية رلويتتتتتيلي رلوير تتتتتوسررتتتتتت ر يتتتتت رلودسنرتتتتتنارلوضتتتتتي يةيرومبحتتتتت ريتتتتت ر ضتتتتتندييردراسةةةةةة أرشةةةةةيفية: .3
 تتتتتتنبقن ريتتتتتت رقدتتتتتتارييييةتتتتتتيرلو تتتتتتيينارلو رستتتتتتيربعتتتتتتكاراميتتتتتت ريتتتتتت ري تتتتتتيلقسيرانوستتتتتتيررنت تتتتتتيريتتتتتت رتتتتتتت لتير

حيتتتتت ر  تتتتتوارايرتتتتتيرلمدرستتتتتيرلوييي  تتتتتيربعتتتتتكاراعتتتتت لي ررلويلم يتتتتتير ظد تيت تتتتتنروتتتتتيىرلو  تتتتتنارلويلرستتتتتي.
  ردسنرنت تتتتتنرلويتتتتتت  يسروتتتتتيىرييييةتتتتتيرلو تتتتتيينارلو رستتتتتيركنيمتتتتتير ويتتتتتيريرق  تتتتتير ويتتتتتيري  تتتتتهربحيتتتتت رتمتتتتت

يتتتتت رر%02ييي تتتتتير هتتتتت ريتتتتتنرسعتتتتتكارر تتتتتبيرر02كيتتتتتنركتتتتتن راتتتتتييرلويعتتتتتنهيلار تتتتت رلوليرتتتتتيرلوييي  تتتتتير
اتتتتتييرلويتتتتتيلي ر تتتتت رلوي تيتتتتت رلويتتتتتيي  ر لوتتتتتو رسحتتتتتت  ر يستتتتت رلمدرستتتتتيرلوييي تتتتتسير تتتتت رلوقمتتتتتنعرلولتتتتتن ر

رلويلتيي.رر لوت رتلتييرام ريدي رلوريو يرلوريمسي
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 ووتتتتأرب تتتتيزر تحميتتتتارلويلمستتتتنارلورنت تتتتيراتتتت رلوييل تتتتيرل يعتتتتس سيرظتتتت رردراسةةةةة تحل ليةةةةة للمع يةةةةان: .4
ضتتتتتتي رتحنويتتتتتتار  تتتتتت سير ل تبتتتتتتنيلارإح تتتتتتنيسيرتيتتتتتتاررتمديتتتتتتحرقتتتتتت لري رلوتحميتتتتتتارلويرمقتتتتتت ر لإلح تتتتتتن 

 .[5] ي يهنربنوري وجرلومع  رلو ييير ت  ييرلورتني ر تقيس رت  سنارSpssبن ت يل رديرني ر

رلو   لرإو ررتني رلح نيسيريت ردرن  رامي نرلقتيل رلوت  سنارلو ن يربنوبح .ر:النتائج والتوصيان .5

 :خ وان ومراحل البحث العلمي 1-6

ايمستتتتتيرلوتق تتتتت راتتتتت رلوحقتتتتتنيحرلولميستتتتتيروظتتتتتنهيسريليرتتتتتير  رييل تتتتتير تتتتت لدرسلتتتتتي رلوبحتتتتت رلولميتتتتت ربنرتتتتتهر
  تتتتتتنوي ر يرتتتتتتنه راميستتتتتتيريحتتتتتتييسرومح تتتتتت لرامتتتتتت ررتتتتتتتني رربن تتتتتتت يل تمتتتتتتأرلوظتتتتتتنهيسر تتتتتت ري تيتتتتتت ريلتتتتتتي ر

ًظيسر ستتتتتتهريتتتتتت ر تتتتتتيلريلم يتتتتتتنارولار تلكتتتتتت ر لقتتتتتت رلوي تيتتتتتت رككتتتتتتاريتتتتتت ر تتتتتت لدر ظتتتتتتي  ر ا ليتتتتتتاريتتتتتت
 .[1]ايقنار يييسر  ريكيميرويلم يناريت  يسر  ري  بيرويلم ينار نميي

 :البحوث العلمية أنوا  1-6-1

 ييس يي رومبح  رلولميسي:ر  م  ي هرنأر

 : النظرية( األساسية )البحوثيسمى البحوث  االستنتاجي وكذلك األسلوب .0

ر)لوتلتتتتتتي  هتتتتتت رلوبحتتتتتت  رسقتتتتتت  رد تتتتتتنرلوبنحتتتتتت ر  ن تتتتتتن ريتتتتتت ر  تتتتتتارلوح تتتتتت لرامتتتتتت رلويلي تتتتتتيربحتتتتتتيرولت تتتتتتنر
رقنييتتتتتي.ر  يتتتتت رلويعتتتتتنمارلو كيةتتتتتير  رلوديليستتتتتيروتمديتتتتتحررتني  تتتتتنرامتتتتت ريعتتتتتنماررس ر تعتتتتتتحراتتتتتنير لإلييلأ(
ر لوت كيير لويرمحرومت  ارلو رحقنيحرلويلني .رل ميعسلتييرام ررلم م    رهولر

 ر(:البحوث الت بيقية)االستداللي أو ما يسمى  األسلوب .0

بحتتتت  راميستتتتيريحتتتتييسرلمهتتتتيل ربعتتتتكار ي ريتتتت رلوبحتتتت  رلورظيةتتتتير تمتتتت  ري   تتتتيروييل تتتتيرظتتتتنهيسرر هتتتت
 ين.يلني ر يييسرسيك رت  ييهنروحاريعكميرر متعن يليرير  ر

وييل تتتتيرلويعتتتتكمير يتتتتر  رلوبحتتتت رهتتتت رميةقتتتتيري ضتتتت اسيريتبل تتتتنرلوبنحتتتت رومتتتتاربحتتتت ريتتتتر  رس تتتتييرامستتتتهر
وييل تتتتتتيرظتتتتتتنهيسريتتتتتت رلوظتتتتتت لهيربق تتتتتتيرتع س تتتتتت نر تحييتتتتتتير بلنيهتتتتتتنر يلي تتتتتتير  تتتتتتبند نر متتتتتتي راي  تتتتتتنر

 .[1 5] لو   لرإو ررتني رانييرسيك رتمدسق ن
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رسيك رتق س رلوبح  رلولميسيري رحي رلوير  رلو رظي ر ق ن :كينر

  :)Research Documentary) البحوث الوثائقية .1

 هتتتتتت رلوبحتتتتتت  رلوتتتتتتت رتمتتتتتت  ر ي لار يتتتتتت رلودسنرتتتتتتنار ي تتتتتتنريلتيتتتتتتيسرامتتتتتت رلو تتتتتت يارلإليليةتتتتتتير لودسنرتتتتتتنار
رلويمد اي.لوتنية سير لو ظنيحر

ر: ي ر ه رلويرنه رلويتبلير  رهولرلور ع
 (Statistical Approach)لوير  رلإلح ني ر  رلوميةقيرلإلح نيسير •
ر(Historical Approach)لوير  رلوتنية  ر •

 (Content Analysis Approach)ير  رتحميارلويضي  ر •

 (:Research Field)البحوث الم دانية  .2

 متتتتن رزيلاتتتت ر  رر  هتتت رلوبحتتتت  رلوتتتتت رت تتتتمأرميةقتتتتير يتتتت رلودسنرتتتتنار ي تتتتنريتتتت ري تيتتتت رلوبحتتتت رولتتتتتهر تتتت ل
 ا. كنر ر  ر  يليريً  ن

ر ي ر ه رلويرنه رلويتبلير  رهولرلور عر
رDescriptive Approach)لو    ر)لوير  ر •
ر((A Case Study Approachير  رييل يرلوحنوير •
 Survey Method)لوير  رلوي ح ر) •

 :)esearchExperimental Rالبحوث التجريبية ) .3

 لتتتتت رميةتتتتتحرلوت ي تتتتتيريتتتتتت رل تبتتتتتنير ظتتتتتير”ربنوت ي تتتتتيرلولميستتتتتي“سقتتتتت  رهتتتتتولرلويتتتتتر  رامتتتتت رإ تتتتتيل ريتتتتتنرس تتتتتي ر
قدتتتتارتليتتتتس رل تتتتت يليهر س تتتتي رلولنيتتتتارلويتغيتتتتيرلويممتتتت  رييل تتتتير ظتتتتينررانيتتتتاريتغيتتتتيرويلي تتتتير ظتتتتينر ووتتتتأ

بتتتتتنويتغييرلوت يةدتتتتت ر هتتتتت رسيظتتتتتارلو تتتتتي رلويممتتتتت  رل تبتتتتتنير تتتتتحته.ر تتتتتتت رلوت ي تتتتتير  تتتتتحرعتتتتتي  ريليرتتتتتير
ُيتتتتتتحك ر ي تتتتتتن.ر و تتتتتتيييرلوت ي تتتتتتيرُتظدتتتتتتارلول ليتتتتتتارلم تتتتتتيىرلويتلمقتتتتتتيربنوت ي تتتتتتيرحتتتتتتت رسيكتتتتتت ريلي تتتتتتير ظتتتتتتير

رلولنيارلويتغيي.

ر
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ر[,]ر:ل البحث العلميمراح 1-6-2

 ):roblemSense Of The Pالشعور بالمشكلة ) .1

ً هتتتتت رعتتتتتل يربيعتتتتتكميريليرتتتتتيرتظيتتتتتير  تتتتت روهتتتتتت رلوبنحتتتتت رتي لتتتتتهرلوتتتتت ر تتتتتم أريتتتتتر  ريلتتتتتي ر تتتتتت ررات تتتتتن
رلوبح را رلإل نبنارلوت رت  يرتمأرلويعكمي.

 ):roblemDetermine The Pتحد د المشكلة ) .2

 تلتدتتتتير  وتتتت ر متتتت لارلوبحتتتتت رلولميتتتت ر هتتتت رايمستتتتتيرتح ةتتتتارلوت تتتتنًلرلولتتتتتن ر  رلوعتتتتل يربنويعتتتتكميرلوتتتتت ر
ًللر  ريعتتتتتكميرقندمتتتتيرومبحتتتتت ر ت تتتتتنبربعتتتتكاريدتتتتتي رهتتتتتي رلوبنحتتتت ردتحييتتتتتير مظتتتتتير يتتتتنريرتتتتت  رلوبنحتتتتت ر  تتتت

ريره.لوتحقحر

 تتتتتيميرتمتتتتت  ر سنوستتتتتير  ري تتتتتتحيمير سيكتتتتت ر  ريردظتتتتتحرير تتتتتنر ر   ةربغتتتتت ر  رييلاتتتتت ر تتتتت ريعتتتتتكميرلوبحتتتتت ر
رإظبنت ن.  يضسنارسيك ر

 ):esearchDetermine The Importance Of R(تحد د أهمية البحث  .3

ًي رووتتتتأرلوتتتت رتمتتتت ةيريلي تتتتير  تتتت رهتتتتونرلو متتتت سر ردتتتتير  رسقتتتت  رلوبنحتتتت ردت ضتتتتسمر هيستتتتيرلوبحتتتت ر يتتتتنريتتتت
ري   يسرإضن ناراميسي.

 :)bjectivesrch OeseaDetermine R(تحد د أهداف البحث  .4

لوبحتتتتت ر تتتتتولرسقتتتتت  ردرلوبنحتتتتت راريقيتتتتتحر ت ضتتتتتسمرلم تتتتتبن رلوتتتتتت ر لمتتتتتالوبحتتتتت ربعتتتتتكتحييتتتتتير هتتتتتيل ريتتتتتت ر
رهتتتتتتتي  نيتليقتتتتتتير ر رستتتتتتتييدييرل تتتتتتتمياسيررتتتتتت عرلوييل تتتتتتتير سيتتتتتتنرإولركنرتتتتتتارييل تتتتتتتيرييتتتتتتتحيتبنإلضتتتتتتن يرإوتتتتتت ر
لوتتتتتيقيحرومي تيتتتتت ر لوليرتتتتتيرلوتتتتتت ررل رتقتتتتتن تحييتتتتتيرلمهتتتتتيل رديقتتتتتيرس تتتتتنايرلوبنحتتتتت رامتتتتت ر ر إضتتتتتن يراميستتتتتي
ر. يتلنياريل ن

 ):esearchOf The R Framework(اإل ار النظري للبحث  .5

سقتتتت  رلوبنحتتتت ربلتتتتيرتحييتتتتيريعتتتتكميرلوييل تتتتيربنوييل لتتتتيرلورظيةتتتتيرويتتتتنرتتتتت رترن وتتتتهرييتتتت ر تتتتبق نر سيتتتتنريتلمتتتتحر
ر.لويبح  بنوي ض عر
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  )ypotheses)Formulate Question And Hصياغة أسئلة وفروض البحث: .6

حتتت لر  ل تتتترتنجرلياتتتن   تتت رر لويت قلتتتيردتتتي ريتغيتتتية ر  ر مظتتتيقتتتيرتيظتتتارلو يضتتتسير يمتتتيرت يةدستتتيروملي
  رييكتتتتت ر  ررقتتتتت لرهتتتتت رر لوليرتتتتتيرإح تتتتتن لالوتتتتت ررل تتتتتترنيليلميتتتتتيريتتتتت ريلتتتتتنو رلوي تيتتتتت ر  رظتتتتتنهيسريتتتتتنر

ريره.س سغهرلوبنح ر  رديلسيرلوييل يركيدي روحارلويعكميرسحن لر  ريتحقحررل ترتنجت يي ر  ر

 (Methodologydentify Research Iالبحث )تحد د منهج  .7

 رإر تتتتتتنر متتتتتتيرتدتتتتتتي ر تحتتتتتتييرمتتتتتتي ر نرلوبنحتتتتتت ر تتتتتت رلإل نبتتتتتتيراتتتتتت رلم تتتتتتيميهتتتتتت رلوميةقتتتتتتيرلوتتتتتتت ر س تتتتتتمم
 ل  تتتتتتيل لار يتتتتتت ر تحميتتتتتتارلودسنرتتتتتتنا رحيتتتتتت رسقتتتتتت  رلوبنحتتتتتت ريتتتتتت ر تتتتتتيلريتتتتتتر  رلوبحتتتتتت ردتحييتتتتتتيرت تتتتتتيس ر

 رل تمعتتتتن را ليتتتتاريليرتتتتيروظتتتتنهيسر ة تمتتتتيرت تتتتيس رلوبحتتتت ربتتتتن تي رلو تتتتي ريرتتتتهر قتتتتيرسكتتتت رر لوبحتتتت 
ر.د ر لمظيردي ري ي ايري رلول ليا ر  رإي نيرلوليقير  رلو ت  س  نين ر  ر

 تحل ل البيانان واختبار الفرضيان  .8

 إرتتتتتهردتتتتتووأريتتتتتت   رربنإلح تتتتتن   ر رس تتتتتتمس رايمتتتتتهررس تتتتتتمس إولرل تتتتتتمنعرلوبنحتتتتت ر  ريتتتتتت   ر يتتتتتيلريتتتتتنر
تحميم تتتتنرلح تتتتنيسنررتتتتت ريتتتتيلي تتتتإولركنرتتتتارلودسنرتتتتنارلور  سضتتتتنرلوتتتتي يرلوتتتتو رسقتتتت  ربتتتتهرل ح تتتتن ركتتتتنيلسرومبحتتتت 

  :س نايرلوبنح ر  ر ي  ر  ير نإلح ن قس ريقيسير   ر سغي

i. س تتتتتتتمس رل ح تتتتتتن ر  رسحتتتتتتييرلورقمتتتتتتيرلوييكزةتتتتتتيرلوتتتتتتت رتت يتتتتتت رح و تتتتتتنرلودسنرتتتتتتناراتتتتتت رميةتتتتتتحر
 رلورزايرلوييكزةي.رل ت يل ريقنيس 

ii. نيرلودسنرنارا رميةحرح ن رلوتعتاسعييرل ح ن رإو ركس سيرلرتع. 
iii. طردتتتتتي ررتتتتت عريتتتتتنريتتتتت رلودسنرتتتتتنار  سنرتتتتتنار  تتتتتيىركيتتتتتنرهتتتتت رلوليقتتتتتيرلوتتتتتت رتتتتتتيري ضتتتتتمرل ح تتتتتن ر 

 .قسن رل يتبن ردي رلويتغييلالوحنلر  ر
iv. س تتتتنايرل ح تتتتن رامتتتت رتتتتت  ييربلتتتت رل  تتتتيل لارل ح تتتتنيسير  تستتتتنيرلويي تتتتيرلوتتتتت رتتمتتتتندحر

  رتبلتتتتتيراتتتتت رتمتتتتتأرلوقتتتتتس رلويت قلتتتتتير  ريتتتتتيىرقي  تتتتتنريتتتتت رلويقتتتتتنيس رلويت قلتتتتتيركيتتتتتنرهتتتتت رلوحتتتتتنلر
 [.5]ر ت يل رلويقنيس رل  تي وسياريرل
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  (Coding)نترم ز البيانا  .9

وي رلوتتتتتي رن  تتتتتل تتتتتتديللرر لم تتتتتين  ريتتتتتظيإحتتتتتيلرلوييتتتتت زر  رلوتتتتتي ياريكتتتتتن رلومميتتتتتنار لو تتتتت نارر بيلرتتتتت
رر0=ر)لمرظ (ر0=رر)وكي(  رلو ينارلو ر سيرر0=رر)لوغيي( رر0=رر)لوترقسط(  رلوزيلاير

ر ) (Data Entryاإلحصائيةتفريغ البيانان  .11

ايمستتتتتيرلإلي تتتتتنلرر ك تتتتتن س تتتتتيحسيررل تبتتتتتنيظتتتتت ر(رExcelرspss-)رامتتتتت رديرتتتتتني بيلرتتتتت رت يةتتتتت رلودسنرتتتتتنار
ر.ومن يرلودسنرنا

 )iewV Data) عرض البيانان .11

قتتتتتيرإرعتتتتتنيسير  رة ر  رتلتتتتتي ربميركتتتتتي رلوي يتتتتتت تتتتتنرارتبلتتتتتنرومدسلن  تتتتت رهتتتتتونرلو متتتتت سريتتتتتت راتتتتتي رلودسنرتتتتت
ردسنرسي.بعكار يل لرإح نيسير  ري  ينار

 )ritingW Report(كتابة التقرير  .12

لوتتتتتتت رت  تتتتتتارو تتتتتتنرلوبنحتتتتتت ر يتتتتتت رلم ضتتتتتتار  رر ل  تتتتتتترتن نا  تتتتتت رهتتتتتتونرلو متتتتتت سريتتتتتتت رتتتتتتتي ة رلورتتتتتتتني ر
سكتتتتت رامتتتت ريتتتتيحمتي رتتيظتتتتارلوييحمتتتتيرلم وتتتت ري تتتت يسرلوتقيةتتتتيركتتتت ريتتتتت رلوييل لتتتتيرلور نيستتتتير لوتنمتتتتيريتتتت ر

رلوتقيةيرلور ني رومبح .ر ينار يقت نر عي ويت نر ي رظ ركتنبيملو م لار لويل

  .[5 5] االختباران اإلحصائية 1-7

 ري م ر  ربح رامي ري رل ت يل رلوتحنويار ل  تبنيلارلإلح نيسيرلوت رانيسرتيي رلودسنرنارلو ن ير
ربهر ووأرو يزهنر تم ة ريلم يناريتيلبميرتتدم يري ر يو نرلورتني رلويرع يسري رلوبح 

 :الت بيقيأقسام اإلحصاء  1-7-1

 :Description Statisticalالوصفي  اإلحصاء-1

لإلح تتتتتنيسيرر هتتتتت رلوتتتتتو ري تتتتتت ربنم تتتتتتتنوي رلإلح تتتتتتنيسيرومدسنرتتتتتنارلوتتتتتت رت تتتتتي رإوتتتتت رت  تتتتتييرلويلم يتتتتتنا
رلويتضيرير  رلودسنرنارلوت ر دحر يل ن ر ير ن:
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  رلوح تت لرام رلويت  تتطر لو  تتسطرر ت تتت ير(Central Tendency) :مقا يس النزعة المركزية •
ر(Mean)، Median & Mode لوير للر

  رلوح  لرام رل رحيل رلويلسني ررت ت ي ر(Measures Of Dispersion)ر:مقا يس التشتن •
   وميت  ط لوتبني ر لوييىر لو منرلويلسني ر

(Stander Deviation, Variance, Range& Stander Error of Mean) 

 (Frequencies)رالتكراران: •

  (Percentile Values)رقيم النسب المئوية: •

   :(Quartiles) األرباعيان •

ر :Statistical Inferentialاالستداللي  اإلحصاء-2

لوت رتيكررنري رييل تتتيرلوليرنار ييىرإيكنرسيرتليس ررتني  نرام ررل  تبنيلارل ح تتتنيسيه ري ي ايري ر
لوي تيلنارلوي تتتتتتتتح بيرير نر  ربيلر ر  يرييل تتتتتتتتير  تتتتتتتتنيدرلوي تي را رميةحرايريري تنيسري رهولر

 ييلارلوت رريةير يس رلويرام  (Population Statistical) لإلح تتتني  سممحرتلدييرلوي تي ررلوي تي 
 ة تدرهولرلور عري رلإلح تتتتن ردتحميارلودسنرنارلويت  يسر  رلوليريروي تتتتتي لرام ر رإ ضتتتتنا نرومييل تتتتي

ر[9]رلودسنرنارلوي   يسر  رلوي تي ر  ض رلو يضسنار ل تبنيهنر تحميارلوتبني ر ل يتبن ر ل رحيلي.
ر يتتتتتتتتتتنرايمستتتتتتتتتتيرل تستتتتتتتتتتنيربلتتتتتتتتتت رعتتتتتتتتتتيليمرلوي تيتتتتتتتتتت رومتتتتتتتتتت رتتتتتتتتتتتت رييل تتتتتتتتتتت نر سممتتتتتتتتتتحرامي تتتتتتتتتتنرلوليرتتتتتتتتتتنا  

(Sampling)سيكتتتتتت رتلية تتتتتتهرامتتتتتت ر رتتتتتهرهتتتتتت ر تتتتتتيعريتتتتتت رلإلح تتتتتن رلوتمدسقتتتتتت ري تتتتتتت ربمتتتتتتي رتحميتتتتتتارروتتتتتولر
ًلارا رلوي تي ري ر يلرلوليري.ررلودسنرنارومت  ا رلو رتقيييلار ترد

   :صياغة الفروض اإلحصائية1-7-2

 لإلح نيسي.لو ي  رر ل تبنيبليرلوح  لرام رلودسنرنارررتقارلو رايمسير سنوير

 : ) HypothesisThe Null( الصفريةالفرضية  .1

ريتتتتنريييتتتتزرو تتتتنس رت تتتتنبرب تتتتسغيرلور تتتت ر اتتتتنيرنمر تتتتر ت تتتتي ر حسنرتتتتنربنو يضتتتتسيرلولييستتتتير  ر يضتتتتسيرلور تتتت 
ر .(0H(بنوييزر
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  تتتتير تتتتي رو ري وتتتتيرإح تتتتنيسيردتتتتي رلوتتتترقدر تتتت ريدسلتتتتنارلإلرتتتتتنجرلوزيلاتتتت ري يظتتتتنلرامتتتت رووتتتتأررقتتتت لر ر
ر لو ي  ردي رلويت  مناربنو سغيرلوتنوسي:رل تبني تغييرلو سن نارلوزيلاسير ت نبر  رحنلر

2µ 1 =µ :0H 

2 = 0µ -1 µ 

ر(ر سغيرل تبنير ي  رلوي ويرلإلح نيسي0-0لوعكار)

 (:ypothesisAlternative H(الفرضية البد لة  .2

 ت تتتتتي رلو يضتتتتتسيرلودييمتتتتتير حسنرتتتتتن رب يضتتتتتسيرلوبحتتتتت ر  ر يضتتتتتسيرلإلظبتتتتتنارحيتتتتت رتعتتتتتييرلوتتتتت ر  تتتتت ير تتتتتي  ر
ايقتتتتير  ر ظتتتتيردتتتتي رلويتغيتتتتيلارومليرتتتتتي ريظتتتتنلرووتتتتأرهرتتتتنأر تتتتي  رو ري وتتتتيرإح تتتتنيسيردتتتتي ريدسلتتتتنارر  

رلإلرتنجرلوزيلا ر تغييرلو سن نارلوزيلاسيرررر

رر    H1: µ1 ≠ µ2 لو سغي تن ورهونرر(H1)ر ةييزروم يضسيرلودييمي

لو تتتتتتتتتي  رهتتتتتتتتت ردتتتتتتتتتي  ر يضتتتتتتتتتسيرلولتتتتتتتتتي ر تتتتتتتتت رحتتتتتتتتتي رهتتتتتتتتت ررل تبتتتتتتتتتني يتتتتتتتتت رلم متتتتتتتتتن رلوعتتتتتتتتتنيليرارتتتتتتتتتير
 س تتتتتتتتي رهتتتتتتتتولرلو متتتتتتتتنربنو متتتتتتتتنريتتتتتتتت رلورتتتتتتتت عرلم لر  تتتتتتتت رحتتتتتتتتنلرقدتتتتتتتت لر يضتتتتتتتتسيرلولتتتتتتتتي ر تتتتتتتت رري تتتتتتتتحسح

 تتتتتتتتت رهتتتتتتتتتولررتم دتتتتتتتتتتر  ر لوظتتتتتتتتتنر .ر ييكتتتتتتتتت س تتتتتتتتتي رهتتتتتتتتتولرلو متتتتتتتتتنريتتتتتتتتت رلورتتتتتتتتت عرحتتتتتتتتتي ر ر تتتتتتتتتنر نميتتتتتتتتتير
 :لو ي ل

ر. ي  رلو يضسناقد لرر(0-0 ي لر)لو

 0Hرفض  0Hقبول  القرار

  0H منري رلور عرلم لررقيلير حسم حيصح αر

 0H عرلوظنر رر منري رلو خ أ β رمسقيلير ح
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 f SignificanceLevel Oمستوى الداللة )المعنوية(  .3

سحتتتيير (α) تلية تتن رهتتت ر ق تتت رلحتيتتتنلرسيكتتت رتحيمتتتهريتتت رلو متتتنرلم ل ر ةييتتتزرو تتولرل حتيتتتنلربتتتنوييز
ديريتتتنرهتتت ر Ho ي تتت ر يضتتتسيرلولتتتي لحتيتتتنلر   . 2.20  رر2.25قدتتتار تتتح رلوليرتتتير اتتتنيسرسكتتت  ر

قدتتتتارر سحتتتتيي(رαت) تتتتحسمر تتتت رلو لقتتتت  ر ة  تتتتيرر اتتتتن ريتتتت ري تتتتت ىرلوي وتتتتي رلم لرل  تتتتي ر يلتتتتي  ردتتتت
إ تتتتتيل رلوييل تتتتتير لوظتتتتتنر ري تتتتتت ىرلوي وتتتتتيرلوحقسقتتتتت ر هتتتتت رلحتيتتتتتنلرلو عتتتتتارلويح تتتتت  ريتتتتت ردسنرتتتتتنارلوليرتتتتتير
 تتتتتتإ ركتتتتتتن ر قتتتتتتاريتتتتتت رل  تتتتتتي ر تتتتتتتي  رلو يضتتتتتتسيرلو تتتتتت يةير ل  ر نوبنحتتتتتت ر عتتتتتتار تتتتتت ري تتتتتت رلو يضتتتتتتسير

 .ر[02]رلو  يةير  راي رقد لرلو يضسيرلودييمي

 estTf Oails Two Tnd A Oneجانب   اختبار م  جانب واحد أو م   .4

ل رحتتتتيل راتتتت ر يضتتتتتسيرلولتتتتي ربنت تتتتتننر لحتتتتير  ر ر تتتتتنري زاتتتتيرامتتتت رلت تتتتتنهي ر تتتتإولركنرتتتتتار يضتتتتسيرلولتتتتتي ر
  ن  تبنيري ر نر ر لحي. oμ ≤ μ: oH  ر  رoμ ≥ μ o:H  ربنو سغي

 (رل تبنيرلو يضسناري رمي ر مي ي 0-0لوعكار)

 سلرتت رر(oμ < μ : 1H( رأو )oμ > μ : 1H( ردي ضتت نرسكتت  ررفااتوقع  ر(:oμ = μ Ho( لوحنوتتير  تت ر
 .اي ريلم يسيرل ت ننر تت زعرام ر نرد رلوت زة 

ر



  13                                   دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

  

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 دل ل األ روحة: 1-8

(ريويتتتتتتاري متتتتتتطرلممي حتتتتتتي ر2-0يتضتتتتتتي رهتتتتتتولرلوتتتتتتيويارظيظتتتتتتير دتتتتتت ل ر  تتتتتتتير  تتتتتت ل ريدتتتتتتي رلوعتتتتتتكار)
   سينريم ريم دري  زرا ركاربن ري رلمد ل رلوظيظير لو   لرلوت رتح ة ن:

رلوي  رلوت ضسح رو سكمسيرلوبح .(ر2-0لوعكار)

يي ارإو رلوبح :لو  ارل  لر•
لوييل يرلورظيةي: لو  ارلوظنر ر•
يعنية رلوييلي رلولنيير  رحم رر: لو  ارلوظنو ر•

المقدمة النظرية للبحث : الباب األول

لوييل يرلوتحميمسير: لو  ارلويلب ر•

الدراسة التحل لية: الباب الثاني

درن رلوري وجرلومع  رلو ييي: لو  ارلو ني ر•
لورتني ر رلوت  سنا: لو  ارلو ني ر•

نتائج البحث: الباب الثالث
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 النظرية للبحث المقدمةاألول: الباب 

 .الفصل األول: مدخل الى البحث

يتضتتتتتتتي ريقييتتتتتتتيررظيةتتتتتتتيربنإلضتتتتتتتن يرلوتتتتتتت ريعتتتتتتتكميرلوبحتتتتتتت ر  هييتتتتتتتتهرامتتتتتتت رلو تتتتتتتلييرلولميتتتتتتت ر لوليمتتتتتتت ر
 ه.ير س  هيل رلوبح .ربنإلضن يرلو رلوير  سيرلولميسيرلويتبل

 .النظريةالفصل الثاني: الدراسة 

يترتتتتن لرهتتتتولرلو  تتتتار تتتت رديليتتتتتهرتلتتتتنيةيروي تتتتممحنار  ن تتتتسير تتتت رلوبحتتتت ر يتتتت رظتتتت ريرتقتتتتارلوتتتت ر هتتتتيل ر
يتتتتتنرهتتتتت ر مظتتتتتيرلومتتتتتي رعتتتتتي انر تتتتت رتقتتتتتيييهنر لوييلحتتتتتارلويتبلتتتتتير تتتتت ريييرلومم تتتتتيرلوتقيييةتتتتتيروميعتتتتتنية ر رتقتتتتت

 رلو ري تتتتسيرايمستتتتيرلوتقتتتتييي.ر ةتحتتتتي راتتتت رتليةتتتتيرإيليسرلومم تتتتير  هيستتتتيرتمديتتتتحرهتتتتولرلويدتتتتي ر تتتت رلويعتتتتنية
 تتتتيلرييحمتتتتيرلوتر يتتتتو.ريرت تتتت رلو  تتتتار تتتت روكتتتتيربلتتتت رلمبحتتتتن رلوتتتتت رتميقتتتتارلوتتتت ري ضتتتت عرلرحيل تتتتنار

رلومم يرا رلوقس رلوتقيييةير رتني رهونرلمبحن .

 .حلب الفصل الثالث: مشاري  المدارس العامة في

ريتتتتن رتتتتت راتتتتي رلمر   ليتتتتيهنرظتتتت تتتتت رلوتليتتتتحر تتتت رتليةتتتتيرلوريو تتتتيرلوريمستتتتير تتتت رلودرتتتتن رر  تتتتا تتتت رهتتتتولرلو
 ر ميةقتتتتتتيرلوتلنقتتتتتتير لوتر يتتتتتتور  دتتتتتتيزرلورقتتتتتتن رلو تتتتتتمدسيرلوعتتتتتتنيلير تتتتتت رضتتتتتتبطرحمتتتتتت لويلتيتتتتتتيسروميتتتتتتيلي ر تتتتتت ر

ركم يرهونرلويعنية .

 الدراسة التحل لية :الباب الثاني

 .الفصل الراب : الدراسة التحل لية

دتتتتي ار تتتت رهتتتتولرلو  تتتتتارلوييل تتتتيرلوتحميمستتتتيردتحييتتتتتيرلويتغيتتتتيلارلويلتيتتتتيسر تتتت رلوتحميتتتتتا رظتتتت رل رتقتتتتنلرلوتتتتت ر
تحميتتتتتارهتتتتتتونرلويتغيتتتتتيلارامتتتتتت ري تتتتتتت ىرلويتتتتتيلي ر امتتتتتت ري تتتتتت ىرلودرتتتتتت يريتتتتتت ر تتتتتيلرلوتحميتتتتتتارلو  تتتتتت  ر

(.رويتمتتتتتتتي ر تتتتتتت رلور نستتتتتتتيرلوتتتتتتت رايقتتتتتتتيرSpssلويلي وتتتتتتتيربن تتتتتتتت يل رديرتتتتتتتني ر)رلإلح تتتتتتتنيسي ل  تبتتتتتتتنيلار
و تتتتيرلوريمستتتتيرلويليتتتت لر ي تتتتنربنمدرستتتتيرلوييي تتتتسيريتتتت رلومعتتتت  رلوتقيييةتتتتير ل رحيل تتتتنارلوحن تتتتمير تتتت رلوري

رهونرلويعنية .
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 الباب الثالث: نتائج البحث

 .الفصل الخامس: بناء النموذج الكشفي الجد د

ريتتتتت وجر ييتتتتتيروممعتتتتت  رلوتقيييةتتتتتيرمدرستتتتتيرلويتتتتتيلي ربلتتتتتيريقييتتتتتيرورلو  تتتتتاردرتتتتتن  رسقتتتتتي رلوبنحتتتتت ر تتتتت رهتتتتتولر
.ر ةرت تتتتتتت رلو  تتتتتتتاردتتتتتتتوكيريستتتتتتتير يلتتتتتتتنييير ضتتتتتتت رلوريتتتتتتت وجرلويقتتتتتتتتي متتتتتتتي رت تتتتتتترييرلودرتتتتتتت يرلولنواتتتتتتت ر

رلويييزلارلو نييرومري وجرلويقتي ر  رت  يارييل ير ضبطرلوميسنارلوتقيييةيرومدر ي.

 .الفصل السادس: النتائج والتوصيان

 تتتتسنارلويقتيحتتتتيرلوتتتت رلوت رربنإلضتتتتن ي ر رلوتتتتت رتتتتت رلوت  تتتتارلوي تتتتن تتتت رهتتتتولرلو  تتتتارسمتتتتي رلوبنحتتتت رلورتتتتتني
لوتتتتتت رتليتتتتتارامتتتتت رت ليتتتتتاررتتتتتتني رلوبحتتتتت ر تتتتت رلو لقتتتتت رلوليمتتتتت ر لوتنميتتتتتيرامتتتتت ر هيستتتتتيرل تتتتتت يل رلوريتتتتت وجر

ة رلوريمستتتتتتتيرلوتنبلتتتتتتتيرلومعتتتتتتت  رلوتتتتتتتو رت  تتتتتتتارلوستتتتتتتهرلوبنحتتتتتتت .ر تمتتتتتتت ةينروي تتتتتتتت يل ر تتتتتتت ر يستتتتتتت رلويعتتتتتتتنير
ر.ومقمنعرلولن 

 :الخاصة 1-9

نية رلمدرستتتتتيرتتيحتتتتت يرحتتتتت لرلرحيل تتتتتنارلومم تتتتتير تتتتت ريعتتتتتتدتتتتتي رورتتتتتنريتتتتت رهتتتتتولرلو  تتتتتار  ريعتتتتتكميرلوبحتتتتت ر
  رلو تتتتتتتي ريتتتتتتت رهتتتتتتتونرلممي حتتتتتتتيرر لاتدتتتتتتيرلوبنحتتتتتتت لوييي تتتتتتسيريوتتتتتتت رلتبنا تتتتتتتنريدتتتتتتتي رلوريو تتتتتتتيرلوريمستتتتتتتي.ر

يدتتتتتتي رلوق تتتتتت ىريتتتتتت رر  تتتتتتت نيس يحن وتتتتتتيرللو تتتتتتسميسرامتتتتتت رهتتتتتتونرل رحيل تتتتتتنار  رتقمس تتتتتت نربنوحتتتتتتيرلميرتتتتتت ر
لويتبلتتتتتير تتتتت رلوبحتتتتت ررلوير  ستتتتتيرلولميستتتتتيلويليتتتتت لربتتتتتهر تتتتت رايمستتتتتيرضتتتتتبطرلومم تتتتتيركيتتتتتنرُوكتتتتتياررلوريو تتتتتي

 متتتتتتتي ررلوتتتتتتتت ر تتتتتتتردي ر  تتتتتتت ر وممعتتتتتتت رر لوييل تتتتتتتيرلوتحميمستتتتتتتيامتتتتتتت رلودسنرتتتتتتتنارلميعتتتتتتتس سيرر لوتتتتتتتت رتلتيتتتتتتتي
ل ت .  رلو  اررإر نزهن

ر

ر
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رالفصل الثاني

   Theoretical Study اسة النظريةالدر 

 

 مقدمة:  2-1

ويتلمقيردييل يرلومع  رلوتقيييةي.ر يت ر ييرتلنيةيروي ممحنارهولرلو  ارلم  رلورظيةيرلر يترن ل
 رهولرلوييلحارلويتبلير  رهنيير  رلوبح رظ رل رتقنلرلو رهي رييل يرلومم يرلوتقيييةير مي رلوقسن رد نر

عنية رلو ري سير  رلويوميعي عرا رلومم يرلو لمسيررلوتقيييةيلرحيل نارلومم يرعي عرر  رتمي رلو  نل رلوي
ام رلوت  سنار لورتني رلويقتيحيري رييل نار نبقيرر  رر نسيرهولرلو  ام ر رم رو ن ر لم بن رلولنيير

ر.ير نر  ري نلرايارلوبح رر ت يي

 :ومفاهيمتعاريف  2-2

 تقد ر الكلفة: .1

يك رنت تتتتنريتتتت ريتتتت ليرلوتتتتت ريتضتتتتير نرلويعتتتتي عر ررتظيتتتتي ر تحييتتتتيروقتتتتس ركن تتتتيرل ايتتتتنلرهتتتت رلوتقتتتتيييراي يتتتتن
 سن تتتتتوربلتتتتتي رل اتبتتتتتنيرلم تتتتتبن رلويحتيمتتتتتيرلوتتتتتت رقتتتتتيرتحتتتتتي رتبتتتتتني ر تتتتت رتقتتتتتيييلارر  ةتتتتتيرانيمتتتتتي لوستتتتتنار

ر.[00 00]لومم يربينر ي نرلوي نمي

 ر يتتتتتت رلويلتقتتتتتتيلارسعتتتتتتتيارتقتتتتتتيييرلومم تتتتتتيرامتتتتتت رتليةتتتتتتيردتتتتتتيليارح تتتتتتنبنارلوتمتتتتتتنوييرلوي تم تتتتتتير ييل تتتتتتت ن
  ريتتتتت رعتتتتتن رلوليتتتتتارلإلضتتتتتن  ر ظرتتتتتن رر–امتتتتت ر تتتتتديارلويظتتتتتنلرر–لوعتتتتتنيلير تتتتت ريلظتتتتت ري تتتتتن ارلوتمديتتتتتحر

ييحمتتتتتيرلوت تتتتتيس ر  ري  تتتتت ركم تتتتتيرايمستتتتتنارلوتر يتتتتتو ر امتتتتت رووتتتتتأري تتتتت رلم تتتتتور تتتتت رل اتبتتتتتنيرح تتتتتن ر
ييرتيظتتتتتار ليمستتتتتيرلوتقتتتتتير متتتتتنويير ايتتتتتنلرلوت تتتتتيس رلإلضتتتتتن سير  رلوتتتتتت  ييرلويت قتتتتت  ر هتتتتتارسغمتتتتت رزةتتتتتنيسرت

 ل تستتتتتنير تتتتت رلو لقتتتتت ردرتتتتتن رلويعتتتتتي عرامتتتتت رلوتتتتت ي ربكن تتتتتيرت ن تتتتتيمهرلويقسقتتتتتيربيتتتتتنر تتتتت رووتتتتتأرديي تتتتتيرلوتر يتتتتتور
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 يتتتتت رظتتتتت رر كس تتتتتن   تقتتتتتيييريلتتتتتي ارلإلرتن ستتتتتير تعتتتتتكيار مقتتتتت رلوليتتتتتاركيتتتتتن رر ل وستتتتتنا  لويتتتتت ليررلويلتتتتتيلا
ر.[02 00]تحيييركار حيلارلوليا

  االنحراف الم لق: .2

م رار تتتتتتتيرضتتتتتتتي ري ي ايرلودسنرنار Absolute Deviationلويممحررل رحيل  رام رل ح تتتتتتتن   ر
يلمنس.رانيسرتم  رر قسيير  يىروم ي (ردي رهولرلولر تتتتتتتير لوقسييرلويممقي (لويممحيسيره رلو ي رلإلح تتتتتتتن

   ربحظرنرل رحيل رلويممحره رر.وي ي ايرلودسنرنا لو  سط  ر لويت  طرلوح ند هونرلوقسييرلويلمنسره ر
ر.ر[5]ي ي عرلرحيل نا) ي  (رلوقس رلو لمسيرومدر يرا رلوقس رلوتقيييةيربنوقسييرلويممقي

 االنحراف التراكمي)الرسمي(: .3

نرا رحيل رلحتتيلهيته رلوي ي عرلو دي رومقس رلورتتنت تيرا رلو ي ردي رقس رلوي ي اتي رلوت رر يرييل تتتتتتتتتتتتتتيرلر
(ره رلوي ي عرلو دي ر رحيل نا) ي  ررلوتيلمي    ربحظرنرل رحيل ررلم يىر)  رلو نو ريوه رلوي   (.

لوقس رلو لمسيرومدر يرا رلوقس رلوتقيييةي.ر سلتديرل رحيل رلوتيلمي ره رل رحيل رلوي تتتتتتتي رلوو رت تتتتتتتتريرلوسهر
ر.[0]ييييةيرلو يينارلو رسير  رضبطرلومع  رلوتقيييةير تقيسي ن

 االنحراف المتوسط:  .4

)لورتتتتتتتنت رلوي  تتتتتتت (رت ري يتتتتتتت عرلوقسيتتتتتتتيرلويممقتتتتتتتيرنارهتتتتتتت ررتتتتتتتنل رحتتتتتتتيل رلويت  تتتتتتتطر  ريت  تتتتتتتطرل رحيل تتتتتتت
ر.[5]  م نرلوح ند ريق  ينرام راييهن رحيل نارلوقس را ر

 :سالباالنحراف ال .5

 تتتت رحتتتتنلرقسيتتتتيررقسيتتتتيرلومعتتتتيرلوتقتتتتييي ر رقسيتتتتيرلمايتتتتنلرلوير تتتتوسرلو تتتتي ردتتتتي رلوقسيتتتتيرلورنت تتتتيراتتتت رهتتتت رر
  رقسيتتتتتيرلودرتتتتتيرلو لمستتتتتيرر ري تتتتتسييعتتتتتنية رلولو تتتتت رلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي ر امتتتتت ريتتتتت رقسيتتتتتيرلمايتتتتتنلرلوير تتتتتوسر
 بليرلوتر يور قاري رقسييرلودريرلويقييسري رقدارلويلي .

 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7_%28%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%29
http://www.marefa.org/index.php/%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B7_%28%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1%29
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 : موجباالنحراف ال .6

ر تتتتت رحتتتتتنلرقسيتتتتتيرقسيتتتتتيرلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي ر رقسيتتتتتيرلمايتتتتتنلرلوير تتتتتوسرلوقسيتتتتتيرلورنت تتتتتيراتتتتت رلو تتتتتي ردتتتتتي رهتتتتت ر
لودرتتتتتيرلو لمستتتتتيربلتتتتتير امتتتتت ريتتتتت رقسيتتتتتيرلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي ر تتتتت ريعتتتتتنية رلوتعتتتتتييير  رقسيتتتتتيرلمايتتتتتنلرلوير تتتتتوسر

 لوتر يور قاري رقسييرلودريرلويقييسري رقدارلويلي .

 نموذج تصن ف بنود المشاري  الهندسية: .7

لوي ي اتتتتتتنار  رلوتق تتتتتتسينارلوتتتتتتت رتحتتتتتت  رلودرتتتتتت ير لولرن تتتتتتيرلويعتتتتتتكميروميعتتتتتتي عرلو ري تتتتتت رلويتتتتتتيليرهتتتتتت ر
رلويدييستتتتتيتحييتتتتتيركم تتتتتتهر تتتتتن رت تتتتت يارييل تتتتتيرارن تتتتتيرلويعتتتتتي عر رتر يتتتتتونر لوتتتتتت رتمتتتتت  رييي  تتتتتيرامتتتتت ر 

ر ميةقيرضبمه.ر)لوتقيييةي(

  المناقصة: .8

"رميةقتتتتتتتيربيقتضتتتتتتتنهنرتمتتتتتتتتز رلإليليسربن تستتتتتتتنير  ضتتتتتتتاريتتتتتتت رربنر تتتتتتتن:اتتتتتتتي ربلتتتتتتت رلوقتتتتتتتنر ريي رلويرنق تتتتتتتير
ًهن. ريتقيي  رومتلنقيريل نرعي من ر  ل ري رلورنحسيرلوينوسير  ررنحسيرلو يييرلويمم بير يل

لورظنيستتتتتتيرلوتتتتتتت رت تتتتتتي رإوتتتتتت رياتتتتتت سر مدتتتتتتيراتتتتتتييرييكتتتتتت ريتتتتتت ر تلتتتتتتي ربنر تتتتتتنري ي اتتتتتتيريتتتتتت رلإل تتتتتتيل لار
 تتتتتت ل ريتلمتتتتتتحرووتتتتتتأررتي يتتتتتتيل ر  تستتتتتتنيرلمر تتتتتت ريتتتتتت رديتتتتتتر   رلويرنق تتتتتتي روتقتتتتتتيس رامتتتتتتن لت  ر اي ضتتتتتت  

ًهنر  ربن تتتتتتتلنيهنر  ربقستتتتتتتيرلوعتتتتتتتي  رلم تتتتتتتيىرلويتيظمتتتتتتتيربنوميستتتتتتتير  قتتتتتتتار د تتتتتتت يسرلويتتتتتتتنيسرلويممتتتتتتت  رعتتتتتتتيل
لوتتتتتتت رقتتتتتتيرسكتتتتتت  رو تتتتتتنرتتتتتتتنظييريبنعتتتتتتير  رويتتتتتتيررلوت  يتتتتتتزر عتتتتتتي  رلوتتتتتتي  ر لوت تتتتتتمس ر وييهتتتتتتنريتتتتتت رلميتتتتتت ي

ر.[02]ام رلولقيريبنعي

  النمذجة النم ية: .9

 سق تتتتتتتير ي تتتتتتتنرتمتتتتتتتيليرتر يتتتتتتتورلويعتتتتتتتي عرلو ري تتتتتتت رامتتتتتتت ر مظتتتتتتتيريتتتتتتت ر ي رضتتتتتتتي رر تتتتتتت رلوي ممتتتتتتتنار
 اتتتتنيسريتتتتنررتتتتتيىرهتتتتولرلم تتتتتم  ر ع.ر  رايتتتتتار مظتتتتيريتتتت رر تتتتت يراتتتت رر تتتت رلويعتتتتتيرر.لوييي  تتتتيروميعتتتتي ع

  رارتتتتتتيربلتتتتتت رعتتتتتتيكنارامتتتتتت ربلتتتتتت رلويعتتتتتتنية ريرتعتتتتتتيلر تتتتتت ربلتتتتتت رلويً  تتتتتتنارلولنيتتتتتتير تتتتتت رلوي وتتتتتتير
ر.[2 0]لوتم ةيرلولقني ر



  19                                   دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

  

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 أهداف تقد ر كلفة المشاري : 2-3

وم ركمينركن رهولر رر لوحقسقسيرلوت ريرت  رد نرلويعتتتتتتتتتتي عي رلورنيير  رتتمندحرلوتمم يرلوتقيييةيري رلوتمم ير
لو ي ر قتاريتنرسيك ركميتنريلرووتأرام ريقتيرتقتيييرلوتمم تير يي يري نيسري رسق  ردتقيييرلوتمم ير) ب تتتتتتتتتتتتتت ير

ً لرتقيييرلوتمم يرر(%02انيير إ رتقيييرلوتمم يرسلتديرييتنزل رإولركن رهولرلو ي ر  رحي ير  لنيسرسق  ري تتت
ميسنار  رليلارلويرن بيروتر يورهونرلوبليرح ن رلوميسنار تحييير  م  رلوتر يوربن تسنير مق رلولينوير لوي

 رلإلرتتن ستي(ر بلتيرتحييير مق/لوزي رلويحتيي ر ووتأرتبلتن رإلرتتن ستير مق رلوليتار)زي رلوتر يتور=رح  رلوليتار
لوليتنوتير لويلتيلارومتاردريرسيك رح تتتتتتتتتتتتتتن رتمم يركاري رهونرلوي ليير)اينوي ري لي ريليلا(ر ي ي عرهونر

يبنعتتتتتتتتتيسرومدرير  ي ي عرلوتمم يرلويبنعتتتتتتتتتيسرومدر يرسيك ري رلوح تتتتتتتتت لرام رلوتمم يروماردريرسلم رلوتمم يرلو
 ردريريلير  (ر ه رلوتمم يرلوت رسيك رت  تتس  نرProject Direct Costلوتمم يرلويبنعتتيسروميعتتي عرككار)

ً لردتقيييرلوتمم يرلوغييريبنعتتتتتتتتيسروميعتتتتتتتتي عر).ري ر[05] (ر ه رProject Indirect Costظ رسق  رلوي تتتتتتتت
 Head Office)تمم يرلإليليسرلولمسنرريظا:يريلي رر رتضن رإو ردرلولي يسي ر لوت لوتمم يرلوت رو نر  ير

Overhead) تمم يرإيليسرلوي ق رر  (Site Overhead)ي مرلويقن لر (Profit)تمم يرلوي نميرر (Risk)ر
 بيرركلوتمم يروييرلويبنعيسرتم  رانيسرر ةت رتقييير.(Bond) تمم يرلوضتين رر(Insurance) رلوتنييرنار

ري رلوتمم يرلويبنعيس ر ي ي عرلوتمم يرلويبنعيسري رلوتمم يروييرلويبنعيسرسلم رلوتمم يرلوممسيروميعي ع.

ييتتتتتنر تتتتتدحريتضتتتتتمرلوتتتتتي يرلومديتتتتتيرلوتتتتتو ريملبتتتتتهريتتتتت رسقتتتتت  ردتقتتتتتيييرلوتمم تتتتتير تتتتت رعتتتتتيكنارلويقتتتتتن  ارحيتتتتت ر
ي تتتت ر  رسكتتتت  رامتتتت رييلستتتتير  دتتتتيسركن ستتتتير ويستتتتهرلويلم يتتتتنارإرتتتتهرسلتدتتتتيرلولقتتتتارلويتتتتيديرومعتتتتيكي ر وتتتتووأر

لو ل ستتتتتيراتتتتتت ر مقتتتتت رلوليتتتتتتار ل رتن ستتتتتنار  تتتتتتيلي رلوتر يتتتتتورلو ن تتتتتتيربتتتتتنودر يرلوي تم تتتتتتي رحتتتتتت ريت تتتتتتر روتتتتتتهر
ي تتتتتتتمحيرلويً  تتتتتتتير)ييييةتتتتتتتيري تتتتتتتطرلوتمم تتتتتتتيربنوديرتتتتتتتني رلوزيرتتتتتتت روميعتتتتتتتي ع ر ايتتتتتتتارتقتتتتتتتيييريتتتتتتتتز ردتتتتتتتي ر

لويتل تتتتتتتتيي رر)لويرنق تتتتتتتتي(ر  رترتتتتتتتتن  وستتتتتتتتيرك تتتتتتتت رلولمن  زةتتتتتتتتنيسرلحتينرلو تتتتتتتتيينارلو رستتتتتتتتير تتتتتتتت رييل تتتتتتتتترن(
و تتتتولركتتتتن رضتتتتي يةنرلوقستتتتن ردييل تتتتيرلومم تتتتيرلوتقيييةتتتتيروميعتتتتي ع ركيتتتتنر  رهتتتتونرلوييل تتتتيرتليتتتتارامتتتت رر.امي تتتتن

رتحقيحر هيل رييس سير  يىرروكيرير ن:

  رحيره. لييرلوينوسيرلويزييروميعي عركاريلن ريرلوينوأر  رتيدييرلوي ر .0
    ويرل تسنيرلويقن لرلو نير  رييحميرلولمن لا.يلن ريرلوينوأر  ر .0
 يلن ريرلوينوأر  ر  ورلوقيلير  رييحميرييل يرلو ي ى. .2
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 تقيييرلوتمم يرضي ي روميقن لروي  لرلولمن . .2
 ييليرزي رلويعي ع.ر لويزييرامت نايرلويقن لر  رتيدييرلوي لييرل وسير .5
 لوينو ري رلوينوأ.ت نايرلويقن لر  رتحيييرر بيرلوي مر   م  رلوتلنيار .1
 .[02 01] يوترلومت يس ر رت نايرلوي ري رلوي ي رام رل تسنير ح  رلوديليارو .,

  رق تقد ر الكلفة في المشاري  الهندسية: 2-4

ر سيك رت رييرمي رتقيييركم يرلويعنية رلو ري سيرلو :

 .(Approximate Estimates)لوتقيةدسيرلومي ر .0
ر (Detailed Estimates) .لومي رلوت  يمسي .0

ر سيك رترن لركارير ينربع  ري رلوت  يار سينريم :
ر:[,0]ر(Approximate Estimates)ال رق التقريبية لتقد ر التكلفة  2-4-1

ريظتتتتتا.ر هتتتتت رلومتتتتتي رلوتتتتتت رس تتتتتت يي نرلوينوتتتتتأر  ريتتتتت ريرتتتتت  رارتتتتتهر تتتتت رلوييلحتتتتتارلم وستتتتتيريتتتتت رلويعتتتتتي ع
يتحتتتتتتتييردرتتتتتتتن رامي تتتتتتتنرقتتتتتتتيليرل  تتتتتتتتييلير تتتتتتت رييحمتتتتتتتيرييل تتتتتتتيرلو تتتتتتتي ىروتقتتتتتتتيييرلوتمم تتتتتتتيرلوتقيةدستتتتتتتير لوتتتتتتتت ر

 كيظتتتتتنلر  تتتتتير  تتتتتت يل رلومتتتتتي رلوتقيةدستتتتتير تتتتت رتقتتتتتيييرلوتمم تتتتتيرييل تتتتتيرييزلرستتتتتنار رلويعتتتتتي عريتتتتت راييتتتتته
ر.ني رايي رلويعنية لو  نارلوحك يسير  رلوقمنعرلولن روتحيييرإيكنرسيرلوي  لر  ر

ينيةيريتتتتت ربلضتتتتت نرلوتتتتتبل ريتتتتت ر ت تتتتتت ي ر سضتتتتتن رهتتتتتونرلومتتتتتي رلوتقيةدستتتتتيرارتتتتتيريقنيرتتتتتيرلويعتتتتتنية رل  تتتتتتظ
 يتتتتنربنور تتتتبيرومي تتتتي ر قتتتتيرس تتتتت ي رهتتتتونرلومتتتتي رلوتقيةدستتتتير تتتت رلوي نضتتتتميردتتتتي ررحيتتتت ر  ضتتتتم نرل تتتتتظينيل .

 يتتتتتت رلوحتتتتتن ارلوتتتتتت رس تتتتتتت ي ر ي تتتتتنرلسضتتتتتن رهتتتتتتولرلورتتتتت عريتتتتتت رر  تتتتتنوي رلوتر يتتتتتورلوي تم تتتتتتيروتتتتتبل رلودرتتتتت ي.
و تتتتتيايري تتتتت لرلويرنق تتتتتير  ررلويقتتتتتن لرإوتتتتت رل تتتتتت يل رلوتقيةتتتتت  رلوتقتتتتتيييرحنوتتتتتيرضتتتتتيحرلو قتتتتتار لضتتتتتميلي

ر.لوينوأرلوييرلو ية رإلامن 

  تتتتت ر  ريتتتتت رلومتتتتتي رلوتقيةدستتتتتيروتقتتتتتيييرلوتمم تتتتتير تتتتتإ رلوقتتتتتنييي رامتتتتت رهتتتتتولرلوليتتتتتار دتتتتتير  رسكتتتتت  روتتتتتيي  رر
 لويلم يتتتتنارلوتتتتتت رتيكتتتتتر  ريتتتت رايتتتتتاربلتتتت رل  تيلضتتتتتنار تتتتت رتقتتتتيييرلم تتتتتلنيرلوقيةبتتتتتيررلو دتتتتيسرلومن ستتتتتي 

يستتتتت رلومتتتتتي رلوتقيةدستتتتتيرتلتتتتتيريرن تتتتتبيرإلامتتتتتن ر كتتتتتيسرومينوتتتتتأراتتتتت ر ر.يتتتتت رلو لقتتتتت ر  ر تتتتت رحتتتتتي يرلويقدتتتتت ل
ومي نضتتتتتتتميردتتتتتتتي رمتتتتتتتي رلوتر يتتتتتتتورلوي تم تتتتتتتير  رإي تتتتتتتنيرقناتتتتتتتيسرر  رتتتتتتتت  ييريلم يتتتتتتتنارومي تتتتتتتي  رلوييزلرستتتتتتتي 
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 ومتتتتت رهتتتتتونرلومتتتتتي ر رت تتتتتممرم رتمتتتتت  ر  ن تتتتتن رومتلنقتتتتتير  رر رلوقتتتتتيليلارلويدييستتتتتي لتتتتتوميقتتتتتن لرم تتتتتورب
رتقيييرلوتمم يربنحيرلومي رلوت  يمسي.رنق يرحي رإ رووأريتمم ريوي  لرلو

رسيك رلوتلي رو نر سينريم :رلودرن ريعنية  هرنأرظيظيرمي رتقيةدسيروتقيييرلوتمم ير  ر

 :)Unit Method(حدة ا ريقة الو  .1

 تلتدتتتتتتيرهتتتتتتونرلوميةقتتتتتتيريتتتتتت ر ب تتتتتتطرمتتتتتتي رتقتتتتتتيييرلوتمم تتتتتتيرلويدييستتتتتتير حيتتتتتت رتلتيتتتتتتيرامتتتتتت ريلي تتتتتتيرتمم تتتتتتير
  تتتتتت رر تتتتتت رلو قتتتتتتارتعتتتتتتبهرإوتتتتتت رحتتتتتتيركديتتتتتتيرلويعتتتتتتي عرتحتتتتتتاررتر يتتتتتتوهن لو حتتتتتتيسرويعتتتتتتي انار تتتتتتنبقيرتتتتتتت ر

 يتتتتظير تتتت رحنوتتتتيرتقتتتتيييرلوتمم تتتتير تتتت ريعتتتتي انارلويتتتتيلي ريتتتتت رلوح تتتتن ربيلي تتتتيرتمم تتتتيرلوتمييتتتتوررلوييل تتتتي 
لو لحتتتتيريتتتت ريعتتتتي انارلويتتتتيلي رلو تتتتنبقير رلوتتتتت رت تتتتي راتتتتييلريلم يتتتتنريتتتت رلوتيييتتتتور  بنويظتتتتار تتتت رحنوتتتتير

 سنار تتتتتتتسيك رل  تتتتتتتت نيسريتتتتتتت رتمم تتتتتتتيرلو تتتتتتتيةيرلو لحتتتتتتتيرويعتتتتتتتي انارتقتتتتتتتيييرلوتمم تتتتتتتيرويعتتتتتتتي انارلوي تعتتتتتتت
يل تتتتنارلو تتتتسنيلاريتلتتتتييسرلوم لدتتتتحر تتتتسيك رك حتتتتيرردرتتتتن لوي تعتتتت سنارلو تتتتنبقير  كتتتتووأرارتتتتيرتقتتتتيييرتمم تتتتير

ر .يل نارلويعند يمل  تلنريربيلي يرتمم يرلو سنيسرلو لحيسري ريعي انارلو

 : )ethodMpace S( الحجم ريقة وحدة المساحة أو  .2

 تتتت رهتتتتونرلوميةقتتتتيرسلتيتتتتيرلوقتتتتنيي  رامتتتت رتقتتتتيييرلوتمم تتتتيرامتتتت رلويلم يتتتتنارلو تتتتنبقيرلوتتتتت رسيكتتتت رل حت تتتتن ر
 تتتت رلوينضتتتت  ر س تتتتت نيرير تتتتنر تتتت رتحييتتتتيرتمم تتتتير حتتتتيسررتر يتتتتوهند تتتتنراتتتت رتمم تتتتيرلويعتتتتي انارلوتتتتت رقتتتتيرتتتتت ر
ت رظتتتتتت رق تتتتتييرلورتتتتتتنرووتتتتتأربق تتتتتتييرلوتمم تتتتتيرامتتتتتت راتتتتتييرلمي لي  ررلوي تتتتتنحير  ر حتتتتتيسرلوح تتتتتت ريتتتتت رلويرعتتتتتتن 

  رق تتتتتتييرلوتمم تتتتتتيرامتتتتتت رح تتتتتت رلويدرتتتتتت ررامتتتتتت ري تتتتتتنحيرلويدرتتتتتت ر رح تتتتتتارامتتتتتت رتمم تتتتتتيرلويتتتتتتتيرلويي تتتتتت  
 ت تتتتتت ي رهتتتتتونرلويلم يتتتتتير تتتتت رتقتتتتتيييرتمم تتتتتيرلويرعتتتتتنرلويدرتتتتت  ر رح تتتتتارامتتتتت رتمم تتتتتيرلويتتتتتتيرلويكلتتتتت ريتتتتت ر

رلو يييربلير  ور  رتغييلار  رلم لنير  ر  رظي  رلوتعغيار  رلوح ن .

 :)ethodMement El( ريقة العنصر  .3

 ايتتتتتتتتنلرر ايتتتتتتتتنلرلوح تتتتتتتتي ر هتتتتتتتتونرلوميةقتتتتتتتتيرتلتيتتتتتتتتيرامتتتتتتتت رتق تتتتتتتتس رلويعتتتتتتتتي عرإوتتتتتتتت راتتتتتتتتيسرارن تتتتتتتتيريظتتتتتتتتا:
 ةتتتتتتتت رر ايتتتتتتتنلرلويبتتتتتتتنر  ر ايتتتتتتتنلرلوم ي تتتتتتتن  ر  تتتتتتت ليز ايتتتتتتتنلرلو تتتتتتتقير لور ايتتتتتتتنلرلمايتتتتتتتيس رل  ن تتتتتتتنا 

ظتتتت ر يتتتت ررتقتتتتيييرتمم تتتتيركتتتتارار تتتتيريتتتت رهتتتتونرلولرن تتتتيرامتتتت رحتتتتيسربتتتتن ريتتتت رلومتتتتي رلو تتتتنبقير  روييهتتتتن 
ر يرهونرلولرن يرسلم رتمم يرلويعي ع.ت يس رتمم
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 تتتتدحر  رهتتتتونرلومتتتتي رلوتتتتظي رلوتقيةدستتتتيرتلتيتتتتيرإوتتتت رحتتتتيركديتتتتيرامتتتت رلويلم يتتتتنارلويتتتتن  وسرر سيحتتتتارييتتتتن
 لوتتتتت رتتتتت رتر يتتتتوهنر تتتت ر  قتتتتناري تم تتتتيراتتتت رلوتتتتزي رلوتتتتو رير تتتتور ستتتتهرلويعتتتتي عرريتتتت رلويعتتتتي انارلو تتتتنبقي 

هتتتتتونرلويتغيتتتتتيلار تتتتت رلوح تتتتتن ريظتتتتتا:ر  ر تتتتت رظتتتتتي  ري تم تتتتتي ر يتتتتت رظتتتتت ر ي تتتتت ر  تتتتتوررتحتتتتتارلوييل تتتتتي 
كيتتتتتتتنرسيحتتتتتتتار سضتتتتتتتن ر  رهتتتتتتتونرلومتتتتتتتي ر.ر لويلتتتتتتتيلا  تتتتتتتي  رتمم تتتتتتتيرلولينوتتتتتتتيررر تتتتتتتبيرتضتتتتتتت  رلم تتتتتتتلني 

  يتتتتنر تتتت ررلوتقيةدستتتيرتلمتتتت ر قتتتتطر كتتتتيسراتتتت رلوتمم تتتتير ومتتتت رديي تتتتيريتتتت رلوتقيةتتتت ر رت لم تتتتنرت تتتتممرومتلنقتتتتي 
رمسيرلممظيريقي.يييحميرلوتلنقير ييحميرلولمن لار ي  رل اتينيرام رلومي رلوت  

 .[05]ر(Detailed Estimates)ال رق التفص لية لتقد ر التكلفة  2-4-2

هتتتتت ر:رلومتتتتتي رلوتتتتتت رت تتتتتت ي ر تتتتت رردرتتتتتن لورنية  لويق تتتتت يربتتتتتنومي رلوت  تتتتتيمسيروتقتتتتتيييرلوتمم تتتتتير تتتتت ريعتتتتت
تقتتتتيييرتمم تتتتيردرتتتت يرلويعتتتتي عر  يتتتت رظتتتت رلوتمم تتتتيرلوممستتتتيروميعتتتتي عرديقتتتتيركن ستتتتيرسيكتتتت رل اتيتتتتنيرامي تتتتنر تتتت ر
لوتلنقتتتتتيردتتتتتتي رلوينوتتتتتأر رلويقتتتتتتن لر  ةتضتتتتتمريتتتتتت رووتتتتتتأر  ريتتتتت رسقتتتتتت  ردتقتتتتتيييرهتتتتتتونرلوتمم تتتتتيرهتتتتتت رلويقتتتتتتن لر

 رييل تتتتتتيرلوي تتتتتت ينارلويلينيةتتتتتتيرحيتتتتتت رسليتتتتتتارلوقتتتتتتنيي  رامتتتتتت رتقتتتتتتيييرلوتمم تتتتتتيربتتتتتتنومي رلوت  تتتتتتيمسيرامتتتتتت
 ووتتتتتأربنإلضتتتتتن يرإوتتتتت رر لوتتتتتت ريتتتتتت رلوح تتتتت لرامي تتتتتنرضتتتتتي ري تتتتتتريلارلويرنق تتتتتي ر يوستتتتتي ر ل رعتتتتتنيسير لوت

 يتتتتت رظتتتتت ريتتتتتت رتق تتتتتس ررزةتتتتتنيسرلوي قتتتتت رحتتتتتت رسيكتتتتت رلوتنمتتتتتيريتتتتت ريتتتتتيىرتتتتتت ل يرلويتتتتت لير لولينوتتتتتير لويلتتتتتيلا 
يتتتت ريتتتت لير يلتتتتيلار ايتتتتنلر يقتتتتن لرظتتتت رتحييتتتتيرلويتتتت لييرلويزيتتتتيرومتتتتاردرتتتتيررلوليتتتتارإوتتتت راتتتتييريتتتت رلودرتتتت ي 

 يتتتتتتيىررمبقتتتتتتنرويتتتتتتنرسحتن تتتتتتهريتتتتتت ريتتتتتت ليي ربتتتتتتنم  ر بنوتتتتتتتنو رسيكتتتتتت رح تتتتتتن رلوتمم تتتتتتيرلويبنعتتتتتتيسرومتتتتتتاردرتتتتتتي 
رليتبن ركارير  ردزي رلودري.

ظ رسضن رإو رر(Project Direct Cost)ي ي عرلوتمم يرلويبنعيسرومدر يرسلم رلوتمم يرلويبنعيسروميعي عر
 ه رابنيسرا رتمم يرر(Project Indirect Cost)هونرلوتمم يرينرسممحرامسهرلوتمم يرلوغييريبنعيسروميعي عر
يليسرلوي ق ر لوي مر لوي نمير لوضين  ً ورلوتمم يرلوغييريبنعيسركر بيريي سيري رر.لإليليسرلولمسنر ل   انيسرت

يسيرلوليارتمم يرلوممسيروماردري ر بق ييرهونرلوتمم يرام ركلوتمم يرلويبنعيس ر بنوتنو رس  ارلوح  لرام رلو
ي رلوينوأرام ر  ن  نردومدريرسيك رلوح  لرام رتمم يرلو حيسروماردري ر ه رلويبنو رلوت ريت رلوح ن ر

  لويقن ل.
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 مراحل تقد ر الكلفة في المشاري  الهندسية: 2-5

 ل قت نيسي. لو ي ىر وييل ي لوييل ح لوتقييي .0
 لوت يسيسي. لوديليا تقيس    ا ي  تقيييلا .0
 .لم وسي لوتقيييلا .2
 .لوت  يمسي لوتقيييلا .2
ر

 :االقتصادية الجدوى  لدراسة المرافق التقد ر 2-5-1

رلوينوتأ امت  تلتي   لرتيين لويعتي ع  تقتيييركمتي  ت  لم وت  لو مت س هت  لوتقتييي يت  لورت ع هتول
رييل تي لم كتني هتون وييل تي ايتا  يةتح دتمميتي سقت   يليرتي   كتني  ن تي    انيتي   تي  متن   ت ل 
هتونر يت  بلضتن س تتبلي    لوينوتأ س تتمس  لو تي ىر ييل تي امت    رتن   نيتيت ن  يتيى وتقت س  عتنيمي
و تنح ر  تي لنر  نييتته.ر سيكت  تظدتا لوتو  ل  تي لوتبل   تدرت  تينيتن  يي يت تن ولتي  لم كتني
  هييت تتنر  تتي لهن ح تت  لوي يستتي لويعتتي انا ييتتت     لوييل تتي هتتون رتتتني  امتت  درتتن  لوليتتا

مي لوتهر ييكت  انيتي  امت  وته  سحقتح مي لوته لميظتا لوت ظيتي وته سحقتح يرمقستن تيتيبتن    و ةت تن
ر. [09] لويعي ع    لوي ظ ي

 امت روقتيليلت   لو  ت ل امت  لوقتيلي  تنرل  س تناي ارته دتييا    هتن  حيت  ر  يتي لو تي ىر  ييل تي
 لويعتي عر ت  لويتنبلتي ييةتي لوينوتأ إولركتن   سيتن تحتيي لوييل تي  تمس .رهتون لقت تني  ايمت    تن 

 لورن حتي لوتقتيييلا ومتا   ن تن سكت  ر لوتقتييي  هتولر.لويقتتي  وميعتي ع لوييكرتي لوممتي  سحتيي     
 ات  انيتي يلم يتنا هرتنأ تمت  ر ارتيين  ووتأر قتط لوت تيس   ايتنل ودتي   تنبقن  سكت  ر لوتنوستي

 لويعتتي ع و تتي  يكتت     تي هتت ري  ت ي ي  تمي ر يتتن ي ممتنا تتت  ي   حيت  لويعتي ع
  لويقمتت   لودرتتن  لولتتن  لوي قتت  امتت ري ممتتنا تحتتت  ر قتتي لوتتت   لو متتط لوي تت يلا  بلتت 
ر.لويلمنس لمبلني ي   يل لوقميا ي  لإلرعني 
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ً وسي ًستتي تمتت  ر لويقتيي  ي ت ركنرتتا  تإول ويستته  لوتتت  لويلم يتنا يت   ت تت ين لويعتي ع كنيتا دي
  سقت  ربنوليتا  س تتيي لويقتيي  تإ  )لوييزلرستي(  وميعتي ع لوي   تي لميت لل حتي ي ضتي  لوممتي
ر.يقي  مظي تقيييلا دإر نز

 كم تيرتقتيييلا يت  يلم يتنا  امت  لويعتي ع رت ع امت  تلتيتي متي ر بن تت يل  لوتقتيييلا هتون تح ت 
 لويي ت ر ت  لويتتي يظتاركم تي قسن تنا   تن  امت  لوميستنا تح ت  حيت   تنبقي  يعتند ي ويعتنية 
رلومي . يعنية     ييا كم يركا لويعند ي  لم يىر  لويرعآا لمدرسي يعنية 

ر:التصميمية البدائل تق يم أجل م  قد رانت 2-5-2 

  ي ىر لوتنميري  بلي لوينوأ ام   ةت    لم و  ييلحم ن    لوت يس  ايمسنا تم  ر اريين بنميل ت ت ي 
     سضن  امسه  لوي ل  نا رلو مط  ل ايلي لويعي ع وت يس  بنوت يس  ل ت ن سن سكمي    لويعي ع
 لوديليا دي   وي تسنيرلويعي ع. وي تميرر لح  "لوديليا " لويتنحي لوت يسيسي  لوحم ل لو سنيلا ييي 
 سق   .دت يسي ن  سق   لوديليا هون ي  وما لوتعيييرلويحتيمي كم ي سلتدي    لوي ي  ام   إ  لويتنحي
 س ل رلوح  ل لوت  لوي لي  سحيي ومينوأ  لويقييي يبكيرومديليا تقييي دإايلي لوييحمي هون    لويقيي
ر. ت مسي ن  رقم ن وت رسل ن لويز  لوزي  ب د  لويبكي تتمم رلوعيل  لوت   لودر ي امي ن 

  لوت يس ر لوتعييي لوتي ةا دتمنويي تتلمح  لوت  لوييحمي و ون إايليهن ت  لوت  لويلم ينا هون تعكا
ول رظيرل  تظيني     ي ي  لوي ضا لويعي ع ام   تيل لوقيلي لت نو    لوينوأ ت ناي ا ليا  حقح  ل 
ر.لوت يس  ي  لوتنوسي  يتنب رومييحمي لويعي ع  إ  لوينوأ  ممبنا لويمم بي لويلنييي لويليني ر لوت يس 

 ام رام  لوينوأ ويبق  لومم ي دتقيييلا ل حت ن  لويقيي ام   إ  لوت يس  ت  يا ي ت ىر تقي  كمين ر
ر.[,0]لويت ق  لومم ي بي ت ىر

 :األولية التقد ران 2-5-3

 هونرلوييحمي لويعي ع  يةح يي ا حي  وميعي ع  لم و  لوت يس  ييحمي    لم وسي لوتقيييلا ت ت ي 
 لم كني  تحييي  ض رلوي نهس  ت  لو نبقي لوييلحا لور   لو لحي  لوت يس   كيس    لو حيي لو سني ي 

 ويي  ومره  لوي ل قي لوتق س  كن سنرم ا لم كني تحييي ي ت ىر  كن  امي ن   لوي ل قي  لم ن سي لوت يسيسي
ر.لولقي حي ي  تليةي لوت  يا رنحسي ي  كن 
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ر ت  ي حي  ومليا بنور بي  هيسي  مظي ل   لويليس لوتقيييلا يتل لوييحمي هون      كن سييلم ينا
    ويين  بنوتقي  لوقيلي لت نو   يىر ييس لوينوأ   ض حن.ر ة ل ه يقي  مظي  يلمسنا  يقن  ام  ومح  ل
 بعكا عنيمي لو نبقي لوييلحا ك  ر عيةمي لويعي ع إوغن  ير   رلحتينل  وم  لويعي ع  ا  لوت م 
رر.كن 

 ي  لويعي عردي ل تقي  كمين  تحي  لوت  لويتغييلا كا وتحييي قنايس ك ره    لم و  لوتقييي هول  ة ي 
ربييى سقن  ككا لويعي ع  ر ن  لويعي ع  يةح إر نز  ل   لوتر يو  حت  لوت يس   لومم ي لقتيل  انيس
ر.لم و  لوتقييي كم ي ي  وميعي ع لو لمسي

 يعي عركا  ظي   عي   ح   يةنضسي  رينوج مي ر بن ت يل  لوتقيييلا هون انيس  تح  
ر     يته  وميعي ع  يعند يريرت سي  نبقي يعنية ركمي وتقيييلا تنية سي يلم ينا ي  بن  ت نيس 
  قي   وسي  ي ممنا  لوت ر تم  ر لويليني ر  ايهن لوت   لو مط لوي  يلا   ن  ام   تلي لوييي   
 لوت يس  ام  لوينوأ ي ل ح  اريينروييرتنيي.  ومر ن  لإلرعنيسي لويلينيةي لوي ممنا ي  لولييي تحت  ر
 لوتنوسي لوييحمي تدي روميعي ع لم و 

 :التفص لية التقد ران 2-5-4

 لوي ممنارام  لاتينيل يقيح بعكا لوممسي لوليا كم ي  تحيي  لوي ل  نا لوي ممنا هرن تمتيا
ر:ويضي    ا ي  هولرلوتقييي لوينوأر س ت ي  (%3) بحي ي لوتقيييلا هون لويرت سي ر يقي  لوي ل  نا

 .لوينيسي إيكنرسنته ضي  لويحضي لوت يس     ي  ويتنمي .0
ر.لويترن  ي  لويتل يي  اي   تقيس     يي لسي رقمي وتم  ر .0

لوي   يسر لماينل ي  وما  تحيييهن لوميسنا بي م لوينوأ قدا ي  لوي ظي لوتقييي  يةح  سق  
 ل وسنا ر لوتنييرنا(ر كووأ لولنيمي  لويي )لوي لي  يتضي   هول  كم  ن لوت ن يا  ي   تضيي  بنويعي ع
ر.لويعي ع ي رسه     لوو  لوي م ت قلنا

ر تحييي كم يركا  تقييي م زليه لويعي ع    دري كا تق س  ي   لوتقييي ي  لور ع هول  إلر نز  ير ن
ر يل ل ير ن كا  كم ي لويمم بي  لودر ي كم ت ن   تقييي لوليا ي  ر ع كا يتممبنا  ومميسنا  ل ايلي
ر.[02]ركنيمي وملقي   ظنيح
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 لوتنية سير لو  يا ومي ق  لوي نحسي  لماينل  لوي ممنا لوي ل  نا ام  درن  لوتقييي هول  سحيي
  ض    ا ي  لويقن ل د ن سق   لوت  لوتقيييلا تدي  لويرنق ي إاي   بلي لورقمي هون  ارير.لوي   يس

ر.لو ظنيح هون  لق  ي  لوليا تقييينرومم ي ليرحي رسق  ردييل ير ظنيحرلولقير  يل لرلوميسنار سحضير

ر سيك رتم سدر م لارتقيييرلوتمم يربنومي رلوت  يمسير  رلو م لارلوتنوسي:

ر كتنبتتتتتيرتقيةتتتتتتيري ضتتتتتتمر ستتتتتتهرميةقتتتتتيرلو  تتتتتت لرإوتتتتتت رلوي قتتتتتت  ر زةتتتتتتنيسرلوي قتتتتتت  رييل تتتتتيرلوي تتتتتت ينا  .0
هتتتتتارهرتتتتتنأرر قتتتتت  مد ويل ستتتتتيرلويرتتتتتتنيي رلوي قتتتتت  ر يتتتتتيىرتتتتتت ل يرلويتتتتت ليرلو تتتتتن ر لو تتتتتيينارلويزيتتتتتي 

    ير  را ليح.ر اينلريمم  رإزلوت ن 
 ح ن رلوميسناري رتحييير حيسرلوقسن روماردري. .0
 ح ن رتمم يرلوي ليرلويزييروماردري. .2
 ح ن رتمم يرلولينويرلويزييروماردري. .2
 ح ن رتمم يرلويليلارلويزييروماردري. .5
 ح ن رتمم يريقن و رلوبنم . .1
  لوضين ر لوتنييرنار لوي نمي.ح ن رتمم يرلإليليسر لوضيلي ر .,
 تقيييرر بيرلوي مرلويمم بيردرن رام رح  رلويعي عر ظي  رلوليا. .5
 .رح ارام رلومم يرلوممسيروميعي علو نبقيرد ي رلوتمنوييرلو لييسر  رلودر ير .9

   إدارة الكلفة: 2-6

 لو لنوسنا    لوي تم ي  ل ي لا لوتقرسنا بن ت يل  ايل لوقي لويلي ي تمديح ن بنر ل رعنيسي ل يليس تلي 
 ن اي رلوليا   نح  نامبيتم ي  يتي    بين لر نزن   ملويم لويرعن  ما ح  لمو وتر يوهنرلوي مط
ر:ن بنر يل تهير   لو يو 

 وتحقيحرلوحييظي لوتقرسنا ل ت يل  ادي لويعي ع حسنس  يل  لوينيسي لوبعيةي لوي ليي  تر يح هت  س   
ري بقن. لويحييس ل هيل 
  مسي ب  يس  هييتي ن تديز و  و   كدييس رحت  هيسي انيي ب  يس لماينل ت مسط بليمسي لإليليس  يتبن 

ًظي بنوتنميي     دإامن ررتني ريمي  ي  [.00]لإلرعنيسي لويعنية       ن ي لوت مسط ايمسي   هي ام  ت
ر
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 :بناءال مشاري  في الكلفة إدارة أساسيان 2-6-1

 لوليقتي و تن لوتت  لوي يتي  ل  تيل لا لوليمستنا يت  ي ي اتي امت  تعتتيا لويعتنية  كم تي ليليس ل 
(ريدتتي رلوليمستتتنار0-0وتته رلوعتتتكار) لويقتتييس لوينوستتي لوييزلرستتتي ضتتتي  لويعتتي عر لتينيتته دإر تتنز

ر: ه ركن ت ردرن لومم ير  ريعنية رلورإليليسلم ن سير

ر.(رايمسنارإيليسركم يرلويعنية 0-0لوعكار)

 :الموارد تخ يط 2-6-1-1

 تمتأ   ت ي   تي  لويعتي ع لويت ليي يمنوت  دتي  لوت ل تح إلحتيل  ضتي يةن لويت ليي ت متسط سلتدتي
 ت  ييهتن سيكت   لوتت  لوليتا وتر يتو لويمم بتي لويت ليي ت ن تيا دتحييتي  ووتأ  ل تيىر  تير يت  لويت ليي
 لو لنوستنا تليةتي ي ت  كيتنر.لويعتي ع ييلحتا  ح ت  ت  يهتن حنوتيراتي   ت  لويت ليي و تون  لودتيليا
  كيسنت تن لويت ليي  رت لع تعتيا  تنبقي امتت ريلم يتتنا ل متتيع كتتووأ  لنوستتي كتتا يتتيس  ت يتي 

ر. نبقي ويعنية  يعند ي إاينل وتر يو لوي ت ييي

 الكلفة: تخم   2-6-1-2

 لويت لي كيستنا لحت تن  ايمستي بنرته تلية ته  سيكت  يعتي ع ومتا ل ن تسي ايمستي لومم تي ت يتي  سلتي
 يحتييس ي ل ت نا ضتي  لإلرعتني  لويعتي ع  ايتنل إلر تنز ل تت يلي ن  لويلتيلارلويت قت   لولينوتي
 يت قت  يحتيي ي تنل ل  رمتن   ضت  ات  ابتنيس نوت يي  ترامت رووتأ. درتن  لويعتي ع كم تي  لحت تن 

 دتقتتيس  ميعتتنيكيو ي يقسقتت ت  تتيمسي ح تتنبنا لمتتنين ر قتتيرسكتت  ر  تت   لوميستتنا لوممتتي تمتت  ر ل 
 ه نرت لوليتا و تنح  بنور تبيبنويرنق تنا.ررلوي تنهيي  ت  لوتيلودي  لويقتن وي  قدتا يت  لولمتن لا
 لويعتتي ع يتت  ل قت تتنيسيىرلو تتي ر وتحييتتيرلويتتنل   ي  ت ظيتتي يمتتك إلي تتني لوت يتتي  س تتت ي 
ريعتي ع مورلوتقيةدستي يمتلوم  متا  قت  مو لوت يتي   س تت ي  ل  تعتني ر ليتنر.لوضتيةبي  متيد  وتقتييي
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 لويقتن ل ليتن.ن ت مك يقنيرتي بلتي لوت تنيس  دتي  ل  تستني ل   تيمك ل قتا لوي قت  ل تستني  ت  ومي تنايس
ر[.00]ريلق ل دي م ترن    امن  وتقيس   يملوم ت يي   مار سلتيي

 الكلفة: م زانية وض  2-6-1-3

 لوينوسي لوي ليي تليي  كووأ لوتعتتتتييي اقي امي ن يرد لوت  لوينوسي لإل يل لا تر يو لومم  سي لإليليس تعتتتتيا
 ي  تت ح يرن تتتتتتتتتتبي رقيسي  يل لاإ ي تتتتتتتتتتن إ  كووأ لويعتتتتتتتتتتي ع  لنوسنا دإر نز لوقسن   ا  ي رلوي يري

 لوتعييي. ي نل    لوقسن سيرلويلي  ي لوييني نا

 كلفة:ال ضبط 2-6-1-4

تزلي ر وم ر ن ل ه  لوليمسي تلتدي  ومر ن.لويعتتي ع ييزلرسي    لوحن تتمي لوتغيييلا ام  لو تتسميس د ن سق تتي
 إر نزن. لمينل حت  لرعنيه لقيلي يرو لويعي ع

 لوممتتي د يستت  لو ن تتي لويعتتي ع قتتيليلا تتتنظيي ت تتي لوممتتي ليليس  تتن  ل يتتي  بقتتييرتليتتح
وته.ر لويقتييس لومم تي ضتي  تر يتون وضتين  ييلحمته يت  ييحمتي     ت  إلر تنزرلويعتي ع لوي تت ييي

 .[00 00]لوحسنتسي  يملوم ممبي م حميتل ومنوين لويعنية  يمك إليليس ل رهولرلوي    رلو ل  

رييلحارإيليسركميرلويعنية (ر0-0لوعكار)



  29                                   دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

  

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 .إيليسركم يرلويعنية ر ايقتهربنومم يرلوحسنتسي(ر2-0لوعكار)

 الهندسية: وش وعها بالمشاري انحرافان الكلفة  2-7

لوتلديتتتتتيراتتتتت رهتتتتتونرل رحيل تتتتتنا(رسيكتتتتت رييرلرحيل تتتتتنارلومم تتتتتير تتتتت رلويعتتتتتنية رلو ري تتتتتسير)بتتتتتن تي رمتتتتتي ر
ولتتتتتييركديتتتتتيريتتتتت رلم تتتتتبن رلوتتتتتت ركنرتتتتتاريظتتتتتنيراتتتتتييريتتتتت رلمبحتتتتتن رلولميستتتتتيرلوتتتتتت رايمتتتتتارامتتتتت رإي تتتتتنير

اتتتتت رلومم تتتتتيرلوتقيييةتتتتتير ة تتتتتييربنوتتتتتوكيرل رلرحتتتتتيل ركم تتتتتيرلويعتتتتتي عررحمتتتتت لر ضتتتتت لبطرو تتتتتونرل رحيل تتتتتنا.
ر.[,0] يرلوتقيييةيروميعي عر ييىريقت نييتبطردر اسيرلوييل

ر:لوتنوسي لمي ي ام  ت  يم ن  ي ت ىر لوتقيييلا يقي  تلتيي

ر.هونرلوغنسي تديين لوو  لو  ي  بنوتنو  لوتقييي ي   لوغي  ومتقييي لويتن  وزي ل .0
ر. لوتقييي لوييل ي ي ض ع لودر ي تقييي  ل بي .0
ر.لوي ت ييي  لم نوي  لومي ر .2
ًهي .2 ر.لوتقييي بليمسي لوقنييي  اي
ًظيس لول ليا ي  انيا ت نن لوييل ي رتني  ح ن سي .5 ر.[05]لوتقيييلا    لوي
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    ي اي     كنيا ربعتتتكا لويعتتتي ع  تتتنح  يتممبنا يلي ي اي  يظا لم يىر لول ليا بل  .1
 يبنو  وتي   لإل ينوسي لوتمم ي يحن ويرتمييي  كووأ  لإلرعتتتتتتتن   لوت تتتتتتتيس   يل ل     ضتتتتتتت  
 لو ن ي.رالويتممبن ا  لورظي بغ   نبقي يعنية 

ر:  يىرلاتدير  ريقيرلوتقيييلارييتبميرد ض  رلإل نبيرام رلم يميرلوتنوسير   رييل ي

ر؟لويعي ع ي  لو ي   ض   ييىينر .0
ر؟لوينوأ سممبه  لوت  يا لويقي ي  ي ت ىر    .0
ر؟لوتقييي هول ام  درن  لت نوهن  يت  لوت  لوقيليلا ه  ين .2
ر؟انيسي ويي     يةيس يييزلا وميعي ع ها .2
ر ن  دي  ت ليةخ ه   ين لوتقييي  إلر ن  و ل  ل لوتنيةخ ه  ين .5 ر؟لويعي ع  ل 
ر؟لوليا  يةح ي  ويت نل لوينوأ ييظم  ه  ي  .1
 ؟لو يةح بليا تتي ا قي لوت  لم يىر لويرظينا ه  ين .,
 ؟لوتي ةا ي نيي ه   ين لوتقييي  تم ةي   ا ي  لوي   ي لوييزلرسيينره ر .5
ر؟ نبقن تم ةيهن ت  يعند ي ويعنية  تقيييلا هرنأ ها .9
ًظي قي  ت نيةم ي د تتمم  لوت  لمي ي ه  ين .02 ر؟ لو ي وي لومم ي ام  ت
 ؟لوتقييي ي  لويمم بي لويقي سحقح  ك لو  ي ي  لويمم   لوي ت ىر ه  ين .00

ًظير تتتت رلومعتتتتيرلوتقتتتتييي رويعتتتتي عر يةتتتتير) ييتتتتيرت تتتتيسيسن(ر يتتتتنر  يستتتت رهتتتتونرلم تتتتيميرلو تتتتنبقير وييهتتتتنرتتتتت
لم تتتتتيميرل ر تتتتت رلويتتتتتيسرلم وتتتتت رلوتتتتتت ررح تتتتت ر ي تتتتتنرلومعتتتتتير تتتتت رلويعتتتتتنية رلوريمستتتتتير تتتتتيررتلتتتتتي رو تتتتتونر

لوتقتتتتتتتييي روميعتتتتتتتي عرل  ل ر بلتتتتتتتيهنريتتتتتتتت رتلتتتتتتتييار ضتتتتتتتبطرلوميستتتتتتتناريتتتتتتت ر تتتتتتتيلرلويعتتتتتتتنهيلار لوتقتتتتتتتنيةير
 .[02]لوليمسير  رلويعنية رلوير وسرلويتمييسر  رحنلرل تي  نرا رلوميسيرلوتقيييةي

 الكلفة في المشاري  الهندسية: نانحرافاأبحاث سابقة ع   2-8

ضتتتتتت نركتتتتتتن رلبر.كتدتتتتتارلولييتتتتتتيريتتتتتت رلمبحتتتتتتن راتتتتتت ري ضتتتتتت عرلرحيل تتتتتنارلومم تتتتتتير تتتتتت رلويعتتتتتتنية رلو ري تتتتتتسي
ر. بلضتتتت نرل  تتتتيركتتتتن راتتتتن ر عتتتتنيا  رييحمتتتتيريليرتتتتيريتتتت رييلحتتتتارلوتر يتتتتو ري ت تتتتنردرتتتت عريبتتتتنر ريحتتتتيير

مبحتتتتن رلويحمستتتتير  ركيتتتتنركتتتتن رهرتتتتنأر بحتتتتن رانويستتتتيرامتتتت ري تتتتت ىرلويعتتتتنية رلوضتتتت يير هرتتتتنأربلتتتت رل
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 ييتتتتتتنري تتتتتتييربنوتتتتتتوكيرل ر ومتتتتتت رلمبحتتتتتتن ر متتتتتتيارر.لوقميةتتتتتتيرولارلورمتتتتتتن رلمضتتتتتتيحر لومم تتتتتتيرلم  تتتتتت 
رلورقن رلوتنوسي:ام ر

إيليسرلومم تتتتتتتيرضتتتتتتتي رييلحتتتتتتتارلويعتتتتتتتي عركن تتتتتتتيرحتتتتتتتت رلرت تتتتتتتن رتر يتتتتتتتونر ل  تتتتتتتت نيسريتتتتتتت رلوتقتتتتتتتنيةير .0
رلوينوسيرلوت ر نييارييلحارلويعي عر  رييل يريعنية ر  يىريعند ي

  تتتتت ير دتتتتتيلار تتتتت ري ضتتتتت عرت يتتتتتي رلومم تتتتتيرلوتقيييةتتتتتير   تتتتتيىر تتتتت ري تتتتتنلرإيليسرلويعتتتتتي عرر هيستتتتتي .0
 ر.بحي ر ري يجرا ررمن رلومم يرلوي مطرو ن

يقتتتتتيري ممتتتتتنارلويعتتتتتي عر اتتتتتي رتلنيضتتتتت ن ر تتتتت رلو  تتتتت لرلوتتتتت ركيستتتتتناردرتتتتت ير تتتتتحسحير هيستتتتتير .2
 . بنوتنو ركعيرتقييي ريضد  

لوتتتت رهتتتتونرلمبحتتتتن رربتتتتنول يسر.يعتتتتنيةلرنرلو ري تتتتسيريلظتتتت  تتتت ررسويتتتتيريت ل تتتتير ومتتتت رهتتتتونرلورقتتتتن  وي تتتتير
تحيتتتتاررتتتتتني ر ت  تتتتسنار مظتتتتيرقتتتتي ريتتتت ر لقتتتت رلويعتتتتي عر بنوتتتتتنو ررير تتتتنرر تتتتير  رلمبحتتتتن رلوت   تتتتسي

 تتتتت رحتتتتتي ر  رلمبحتتتتتن رلولنيتتتتتيرتمتتتتت  راتتتتتنيسرولارت  تتتتتسنار رتتتتتتني ر رسيكتتتتت رتمدسق تتتتتنرر حتتتتتارلويعتتتتتكمي
رلورظي رومحا.رلإلمنيلرت ن زهنرهولر  رحنر بعكارايم ر  ر نيرام ر وم رلويعنية 

وتتتتتتت رترن وتتتتتتارلوبحتتتتتت ريتتتتتت ريرظتتتتتت يربلتتتتتت رلمبحتتتتتتن رلويحمستتتتتتير لوقميةتتتتتتيرلر تتتتتتروكير تتتتتتيةلنر  سيتتتتتتنريمتتتتتت 
تليتتتتتيرلوبنحتتتتت رلهيتتتتتنلرلمبحتتتتتن رلولنويستتتتتيرلوتتتتتت رتلرتتتتت ر تتتتت رهتتتتتولرلوي ضتتتتت عر دتلنيهتتتتتنراتتتتت رت   تتتتت .ر

ر.ض نييرلويعنية (ر– ي لارلوت مسطر– لق رلويعنية ر  ردميرنري رحي ر) وسيرلإليليسر

 ر م مي (ر  رحنوير)ييل ي ير  ريعنية رلومي ر  ربح ريتحي را رلرحيل نارلومم

 ر:[02] ر اينلرلومي رلو سسق  رلوبنح ردتق 
 . اينلرح ي .0
  تلديي. اينلرتن س ر .0
 . اينلرييسرلم  ما .2
 .لور ني ر اينلرلوتعمي  .2

 مظتتتتتيريتتتتت ر يلسرتحميمستتتتتير  قتتتتتنرومتق تتتتتسينارظتتتت رسحتتتتتن لرلوقتتتتتن رلوضتتتتت  رامتتتتت رلويعتتتتتنية ر)لوليرتتتتتي(ريتتتت ر تتتتتيلر
 :(رلوتنو 2-0(ر لوعكا)0-0 ل)ام رلت ننرل رحيل رر يرلو ير درن  رر.لوت رقن رد ن
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ر.(رتحمياركم يريعنية رايرسي0-0لو ي ل)

 .(ررلوتغييير  رر  رتقييير اينلريعنية رلومي ر2-0لوعكا)

لرحيل  تتتتتتتتنر تتتتتتتت رلوتن تتتتتتتتتس رلوليقتتتتتتتتيردتتتتتتتتي رلرحتتتتتتتتيل رلومم تتتتتتتتتير تتتتتتتت رلوح تتتتتتتتير  تتتتتتتتي ررعتتتتتتتتكالوري ضتتتتتتتتمكيتتتتتتتتنر
ر.لوتلديي ر

ر.لرحيل رلومم ير  ر اينلرلوح ير رلوتن س ر رلوتلديي(رر5-0لوعكا)
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دير تتتتنرلوتتتتي لبطررإلي تتتتنييتتتت رلودرتتتت يرلم تتتتيىردرتتتتير يتتتت رظتتتت رقتتتتن ردييل تتتتيرلوليقتتتتيردتتتتي رلرحيل تتتتنارلومم تتتتيرومتتتتار
رر:كينريدي رلوعكارلوتنو   رر ي نري ر يلر سضنرايسرييل نارتحميمسير

ر.لمي (ررايقيرلومم يرلوحقسقسيربنوتقيييةير  ر اينلر1-0لوعكا)

رتم س  نربينريم :رسيك    ارلوبنح رلو رايسررتني ر  رلور نسير

لوليقتتتتتيردتتتتتي ر ضتتتت رلوبنحتتتتت ريلتتتتتيلرل رحتتتتيل رلو  تتتتتم رومتتتتتارييحمتتتتيريتتتتت رييلحتتتتتارلوتر يتتتتور    تتتتتير .0
 .هونرل رحيل نا

حتتتتتييرلوييلحتتتتتارلوتتتتتت رسغمتتتتت رامي تتتتتنرزةتتتتتنيسرلومم تتتتتير   تتتتتيىرسغمتتتتت رامي تتتتتنررقتتتتتدرلومم تتتتتيراتتتتت رلومم تتتتتير .0
 .لوتقيييةيركينرحييرلوييلحارلوي سميسر  ركاريعي ع

 متتتتتيرامتتتتت رلولرن تتتتتيرلم ن تتتتتسيرلوتتتتتت رتغتتتتتو رهتتتتتونرل رحيل تتتتتنار تزةتتتتتيهنر    تتتتتيربلتتتتت رلم تتتتتبن ر .2
ر تتتتنر  تتتتورتقتتتتنيةيرييل تتتتيريعتتتتنية رمتتتتي ر تتتتنبقير تتتت راتتتتي رل اتبتتتتنيرلوتتتتت رتحتتتتير ت  تتتتيرير تتتتنريتتتت ردي

ر.  رييل نار حقي

 ي نر هيسيرإيليسررا رإيليسرلومم ير ميريييل تتتتتتر0229زهيير تتتتتتنم ران رر–قي رلوبنح رييي ارلومني ر 
لومم ير  ريعتتتتتنية رلوتعتتتتتتييير  ضتتتتت ر ي  روليمسيرلإليليسرهونركينرلاتديرلإل يل لارلوتحضتتتتتتييةير  ر

ر.[00]رلويعي عريرورلوييلحارلم وسيروميعي عرييحمير  ن سير  رإيليسرلومم يروميعي ع



 34 الثاني: الدراسة النظريةالفصل 

 

 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

ر:ل ت ر ق يارلوييلحارح  رلوي مطر

ر.ية رلودرن لومم ير  ريعنمسطر(رري مطر  م  رل يل رت ,-0لوعكا)

رلوت ر  ارو نرلوبنح ر  ربحظهرهول:رلورتني ر ي 

   تتنوي  ل تتت يل  لوت  بنإلضتن يرن  تت ي لوليتا  يةتتح  ت ليتتا لوت مسمستتي ستناملولي تمت ةي .0
 لوي ض اي لو مط ضي  لوليا  ما يلل  يرروح  ي ملوي ت لوتح يز

 تقتي  يتنبلتي  ت   لوت تنيس   تنال لويير  لويتنبلتي كتنوت مسط يليةتي ل ل ق تن  ي ي يةمت رت .0
 .لويعنية     لوليا

ر.لويتنحي لوديليا دي  وي تسني لويعنية     يلوقسيهري يرريدي  تمديح .2

  ر:[05]رحيل رلويعنية رلو ل  بن ر  رييل يروهرر0221ر انديه  رري ةيسرق  رلوبنح

 منها: أسباب متعلقة بالمالك .1

ر   يرا زر  رييزلرسيرلويعي ع .0
يوبتتتتتتتيرلوينوتتتتتتتتأر تتتتتتت ربلتتتتتتتت رلمحستتتتتتتن ر تتتتتتتت رل  تتتتتتتت نيسريتتتتتتتت رلوي تتتتتتتت يلار تتتتتتتت ري تتتتتتتنلرلوتقرستتتتتتتتيرييتتتتتتتتنر .0

ر.ووأر مبنرام ركم يرلويعي عر بنوتنو ريرلك يتمم رإسقن رلوليار زيسنر
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 :أسباب متعلقة بالمقاول .2
ر. ظنيحرلولقير لويحييسر  ل يلرلويقن لربن ري رلوتزلينتهرلوتلنقيسير .0
رومت  ي نارلو نييسرا رلوينوأر  رإيليسرل عيل رام رلوتر يو.ليترنعرلويقن لرا رل يتظنلر .0
ر.ا زرلويقن لرا رل  تييلير  رتر يورلولياربنويليلرلويمم  ريرهركينرديرهرلوديرني رلوزير رومتر يو .2
ر.ل  ن رلويقن لر  رلوقسن ردتل يلتهرومينوأر  رإيليسرل عيل رام رلوتر يو .2
ر.ييرلوتر يول  يلرب يييرلماينلرلوت رتم  رق .5
ر.لاي رلويقن لرل ي ه .1

رأسباب الخارجية: .3
 تتتتتت  رلمحتتتتتتت للرلو  ستتتتتتتير  رتغيتتتتتتير تتتتتتت رلوظتتتتتتتي  رلوتر يوستتتتتتيرييتتتتتتتنريتلتتتتتتتويريل تتتتتتنرل  تتتتتتتتييلير تتتتتتت رلوليتتتتتتتار

ر ةتيت رام رإسقن رلوليارتمنوييرإضن سيريتمديهنر ميل رلوليقيربنويعي ع.
رلمدرسيرلولنيير  حرلو ي لرلوتنو : تنب رلوبنح ر  رييل يرايرنارام رلرحيل رلومم ير  ريعنية ر

ر.لوي مطرو نركميرتر يورلويعي انارا رلوممير (رلرحيل0-0 ي لر)لو

 نسبة انحراف الكلفة الفرق ب   الكلفت   الكلفة الفعلية الكلفة المخ ط لها اسم المشرو 

 %100- 114328620- 227.983.690 113.655.070ريع  رلوقييلحي

 %20- 3547072- 20.844.381 17.297.309رلوقييلحييحميرلويلنو يرويع  ر

 %36- 128666193- 941.086.220 362.420.027ريع  رلوح ي

 %17 3852650 18.293.350 22.146.000رتر يورهسكارلورقارلوبحي ر

 %47ر32845710 37.065.289 69.910.999ريدر رلورقارلودي ر

 %2 1276931 59.478.159 60.755.090رلوي ي رلوقضني ر  ر دمي

 %1- 63489- 5.819.711 5.756.222ري يزسر ينيأرك  

 %2 105566 5.918.500 6.024.066رلوييكزرلوظقن  رولي رلودسضن

 %54- 20147315- 57.606.280 37.458.965رلو ي رلو ح رومقميمدسي

 -%2 192040- 12.760.929 12.568.889رلو ي رلو ح رو ريسنرير دي ل

 %13 3451043- 29.343.123 25.892.080رقسنيسرلوييكبناييي يرتلمس ر

 %6- 307343- 5.149.769 4.842.426رل تمينلريدر رينوسيرلوقييلحي
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 ي تتتتتتتتتت رلم تتتتتتتتتتبن رلوي ضتتتتتتتتتت اسيرو تتتتتتتتتتونرل رحيل تتتتتتتتتتنارلوتتتتتتتتتت رلو  تتتتتتتتتتيرلويلي تتتتتتتتتتير تتتتتتتتتت رلوييتبتتتتتتتتتتيرلم وتتتتتتتتتت ر ر
ر. لوير وسميرو ي رظ رلو  يرلوين

 رلوتعتتتتتتتتتييي(ردتتتتتتتتتي لومم تتتتتتتتتيرلم وستتتتتتتتتير تتتتتتتتت ريعتتتتتتتتتنية رر)تقتتتتتتتتتيييي تتتتتتتتتطرلوبنحتتتتتتتتت ر تتتتتتتتت ربحتتتتتتتتت ربلرتتتتتتتتت ل ر
ر تتتتتتتتتتتتتبيررإلي تتتتتتتتتتتتتنييعتتتتتتتتتتتتتي عرر(00ل)لوتقتتتتتتتتتتتتتيييرلم وتتتتتتتتتتتتت ر   تتتتتتتتتتتتتلنيرلويرنق تتتتتتتتتتتتتيرلويقد وتتتتتتتتتتتتتير  تتتتتتتتتتتتتلنير
 [.05]ر(0-0لر)لرظيرلو ي رر.لوتبني 

ر.(رلوي طردي ر  لنيرلوتقيييرل  و ر   لنيرلويرنق يرلويقد وي2-0 ي لر)لو

 Xنسبة التبا    سعر العرض المقبول سعر التقد ر األولي المشرو 

ر5.9+ر020222ر002222 1
ر00.05-ر099522ر0,5222 2
ر05.21+ر225222ر295222 3
ر22.,+ر051222ر0,2222 4
ر02.90-ر005222ر092222 5
ر2.20-ر00,522ر000222 6
ر00.29+ر250222ر200222 7
ر9.55+ر010222ر0,5222 8
ر5,.02+ر2,0222ر200222 9

ر5.55+ر019222ر052222 11
ر5.92+ر2,2222ر500222 11
ر2.55+ر012222ر0,1222 12

 يرتتتتهر متتتتيرلوبنحتتتت رامتتتت راتتتتي ريقتتتتيرلوييل تتتتيررتي تتتتيرلوتبنيرتتتتنارلومديتتتتيسردتتتتي رلو تتتتليرلويمتتتتي  ر  تتتتي رقسيتتتتير
ستتتتنيلرقتتتتيرلوتتتتو روهتتتت رلوستتتتهرل ر ررتتتتنررلتدتتتتيرووتتتتأريل يتتتت ر ررتتتتنر رر ل تتتتحرلوبنحتتتت ر تتتت رهتتتتولرر.لولتتتتي رلوتتتتيلبم

رلومعيرلوتقييي .سك  رظنر سنري ريلنييير حيرح نبنار

ر
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رالخاصة: 2-9

ًظيرامتتتتت ريقت تتتتتن ر دتتتتي رهتتتتتولرلو  تتتتتارييلحتتتتتارلوييل تتتتتيرلوتقيييةتتتتتير لم تتتتت رلويتبلتتتتتير ي تتتتتنر لول ليتتتتتارلوتتتتتت رتتتتتت
رلويتر اتتتتتي   ر لا تتتتتنرتبلتتتتتن رومغنستتتتتيرلويرعتتتتت يسرير تتتتتنركيتتتتتنرترتتتتتن لريدتتتتتي رإيليسرلومم تتتتتير تتتتتيلرييلحتتتتتارلويعتتتتتي عر

لهتيتتتتتتتن ر متتتتتتتيرامتتتتتتت ر  رقضتتتتتتتسيرلرحيل تتتتتتتنارلومم تتتتتتتير تتتتتتت رلويعتتتتتتتنية رلو ري تتتتتتتسير  تتتتتتتوارحيتتتتتتتزل ركديتتتتتتتيل ريتتتتتتت ر ر
 تتتت رلو  تتتتارلوقتتتتتني ر.رايمتتتت لرامتتتت رحم تتتتن ركتتتتاربنوميةقتتتتتيرلوتتتتت رترن تتتت رحنوتتتتتهرلوييي  تتتتيلوتتتتوي ررلوبتتتتنحظي 
ميةقتتتتتتتير ضتتتتتتت رلومعتتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتتير يتتتتتتتيىرتنظيهتتتتتتتنر ريل تتتتتتتير لقتتتتتتت رلويتتتتتتتيلي رلولنيتتتتتتتير تتتتتتت رحمتتتتتتت ر تتتتتتتيت ري

بنرحيل نارلومم ي.

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ر
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ر
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ر
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ر

 الفصل الثالث

 حلبمشاري  المدارس في 

 مقدمة: 3-1

ً ويراتتتت رييل تتتتير تر يتتتتور درستتتتيرلوتلمتتتتس رلوحك يستتتتي.رقتتتتييار تلتدتتتتيرييييةتتتتيرلو تتتتيينارلو رستتتتيرلوييييةتتتتيرلوي تتتت
تبلتتتتتنرولتتتتتييرلوعتتتتتل رلوتتتتتت رتحت ة تتتتتن ررحمتتتتت لوييييةتتتتتيرظتتتتتي رريتتتتتنوجرريمستتتتتيرويتتتتتيلي رلوقمتتتتتنعرلولتتتتتن ر تتتتت ر

(رعتتتتتلبيرلوتتتتتتو رس تتتتتتت ي ر تتتتتت ر02(رعتتتتتتلبيرلوي تتتتتتت ي رونوبتتتتتتنر تتتتت رييلمتتتتتتزرلويتتتتتتي ر ريتتتتتت وجر)02لوريتتتتت وجر)
 لوتتتتتو رتتتتتت رلهينوتتتتتهر تتتتت رهتتتتتولرر(رعتتتتتل ر لوي تتتتتت ي ربعتتتتتكاررتتتتتنيير بنميةتتتتتن رلورنيستتتتتي1يةتتتتتن  ر ريتتتتت وجر)لم

رلاتيتتتتتيارلوييييةتتتتتيريدتتتتتي رلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتيرحي تتتتتن ر.رلوبحتتتتت رورتتتتتييسر  تتتتت ينر ضتتتتتليرتتتتتتنظيينرامتتتتت رلورتتتتتتني 
  تتتتحروتتتت رتر ومر تتتتنرير تتتتنرامتتتت ر تتتت  ويرلوليتتتتار  تتتتياتهر قتتتت سرضتتتتبمهريتتتت رحيتتتت رلو تتتت يسر لومم تتتتير لوتتتتزي .

 رلورظ تتتتيروتتتتييرنريتتتت ر تتتتيلرلويقتتتتنبيارلويييلرستتتتير رهتتتتولرلويدتتتتي ر تتتت ري تتتتنلرضتتتتبطرلومم تتتتييتتتترس  تتتتت ني تتتت رل
  رلرحيل تتتتتتنارلومم تتتتتتيرلوتتتتتتت رتتلتتتتتتي رو تتتتتتنر درستتتتتتيرلويتتتتتتيلي ر تتتتتت رلوتر يتتتتتتوركديتتتتتتيسرامتتتتتت ري تتتتتتت ىرلويعتتتتتتنية ر

ر.[0]ر كييرد نرام ري ت ىريعنية رريمسير)يكييس(ريكييس(لو يةيسر)لوغيير

 في البناء:النمذجة النم ية  3-2

إرعتتتتتن ري تتتتتنم ررإوتتتتت -ير تتتتتنلوغي ستتتتتيرر ن تتتتتي-  كتتتتتيسرلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتيرارتتتتتيينرلحتن تتتتتارلوتتتتتي لرظ تتتتتيار
يتتتت رلوظنرستتتتي ر تتتتيةليرلوتر يتتتتوربكم تتتتيرير  ضتتتتيرتمدتتتت رلوحن تتتتيرلو تتتتكرسيروتمتتتتأرلوتتتتي لربلتتتتيرلوحتتتتي رلولنويستتتتير

لإلرعتتتتتتن رلويتتتتتتري طرب تتتتتترنايري ر ستتتتتتهرلويظتتتتتتارلوتتتتتتو رُضتتتتتتر ل تحتتتتتتنيرلو تتتتتت  ييت هتتتتتتونرلوتتتتتتي لركنرتتتتتتارلوسنبتتتتتتن ر
 لويريتتتتتوج رويي تتتتتير ررتتتتتنررتتتتتيىريتتتتتي ري  تتتتتسيرتحيتتتتتارر تتتتت رلومتتتتتنب رلولييلرتتتتت ر ر تتتتت رلوب تتتتتيير تتتتت ريلظتتتتت ر

إوتتتتت رر لوظقن ستتتتتير لوتي ي ستتتتتير  تتتتتالويرعتتتتتآارلإليليةتتتتتيرر تمتتتتتيلير تتتتت  رتمتتتتتيلير تتتتت رلمدرستتتتتيرلو تتتتتكرسير حسن هتتتتتن
رر[.01 ,0]رلويزا رييحميرلوتميلي
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سقتتت  ريدتتتي رلوريو تتتيرلوريمستتتيركيتتتنرل ييرتتتنرامتتت رتمتتتيليرر تتت رلويعتتتي عرامتتت ر مظتتتيريتتت ري قتتت  ركيتتتنرسلتدتتتير
عتتتتتتتقحر- تتتتتتت ر تتتتتتت يةنربلتتتتتتتيسر لنوستتتتتتتنار) دتتتتتتتيلجر تتتتتتتكرسيريحتتتتتتتي ييرتعتتتتتتتيربعتتتتتتتكاريدتتتتتتتي رلوريو تتتتتتتيرلوريمستتتتتتتير

ر  لي (ر ووأروليسر  بن :-إيليةيرانيييرعآارر– كرسي)لوحييلرسي(ر

وستتتتتتنار حيتتتتتت رر تتتتتيربنوريو تتتتتيرلوريمستتتتتتير     تتتتتنرلويعتتتتتنية رلوضتتتتتت ييرل تتتتتتلينلرر:القتصةةةةةاديةا .1
رعتتتتتنيسيريكتتتتتييسر تتتتت رهتتتتتولرلويعتتتتتي ع.رإ تتتتتير يلتتتتتيلار ن تتتتتيرد تتتتتولرلويعتتتتتي عرلوضتتتتت  ر  رحتتتتتت رارن

 تتتتيرتميليةتتتتيرامتتتت رل قتتتتيلريتتتت ركم تتتتيرلو تتتتييرلوتتتتت رتمتتتت  ر تتتت رويتتتتيريعتتتتنية ر ةتتتت  يركمرووتتتتأرسليتتتتا
 ر.[05]وسيل ت يل رلولر يرل رل 

ب تتتتتيايرل رعتتتتتتن ررظتتتتتتيلرو نهزةتتتتتيرلوت تتتتتتنيس ردتتتتتتاررلوريمستتتتتتياتتتتتنيسريتتتتتتنرتتييتتتتتزرلويعتتتتتتنية ر :السةةةةةةرعة .2
يتتتت ركتتتت لييررلوق تتتت ىر وي تتتتت نيسرر )لورنت تتتتيراتتتت رت يةد تتتتنر تتتت ريعتتتتنية ر تتتتنبقي(ر وتتتتيقت نرلويترنهستتتتي

 رلوليتتتتتتتارلويت ل تتتتتتتيسر تتتتتتت رلويعتتتتتتتي عر تتتتتتت ل رككتتتتتتت لييربعتتتتتتتيةير  رحتتتتتتتت ر وستتتتتتتنار ن تتتتتتتيربنويعتتتتتتتي ع
تيي تتتتارامتتتت رتمر و  ستتتتنرلودرتتتتن رلو تتتتندر تتتت رهتتتتولرلويعتتتتي عر  تتتت ير دتتتتيلارتر يتتتتوربنإلضتتتتن يرلوتتتت ر

 . ميةقيرت ني رلم من رلويحقي
بي قتتتتتتت رركيتتتتتتتنروكيرتتتتتتتنر تتتتتتتن رلوييل تتتتتتتنارتقتتتتتتت  ر قتتتتتتتطردتلتتتتتتتيياركيستتتتتتتنارلودرتتتتتتت يرلويتلمقتتتتتتتي :السةةةةةةةهولة .3

ر.بتتتتتنمي ر مدسلت تتتتتنرلو غيل ستتتتتير  رلو ي و  ستتتتتير يتتتتتنربتتتتتنق رلوييل تتتتتير تتتتتيرتتغيتتتتتيرلويعتتتتتي عرلويتلمقتتتتتي
لوليتتتتتار ن تتتتتبمركتتتتتارعتتتتت  ر ينيتتتتتهر تتتتت ارركتتتتتووأرلوير تتتتتور قتتتتتيرلاتتتتتتنيرامتتتتت رميةقتتتتتيرلوتر يتتتتتور ييلحتتتتتا

 .[09]يكيي ر

.ر لوتقيتتتتيرلوت تتتتيسي  كيتتتتنر  رومريو تتتتيرإي ندستتتتناراييتتتتيسر  رتتتتنأربلتتتت رلو تتتتمدسناريظتتتتارلويتنبتتتتير لوتمتتتتيلير
 نيسريتتتتت رهتتتتت رتحقيتتتتتحر تتتتتمدسنارلوريو تتتتتير اتتتتتي رل  تتتتتت لضتتتتتمرومتتتتت ريتتتتتنررلتتتتتنر ريرتتتتتهر تتتتت ر تتتتت يةنر بعتتتتتكار

  مدتتتتيريويتتتتارامتتتت رووتتتتأرهتتتت ر  ريعتتتتنية رلويتتتتيلي ر تتتت رحمتتتت ر لوتتتتت رت ضتتتت رلي ندسنت تتتتنربنوعتتتتكارلو تتتت   ر
كيتتتتنرر تتتتيراتتتتي ر  تتتت يرلومم تتتتيري  ريلنو تتتتي ررويدتتتتي رلوريو تتتتيرتلتتتتنر ريتتتت ريعتتتتنماري تتتتتييسريتتتت رلرحيل تتتتنا

  رلرلكتتتتتتتتن رلوريو تتتتتتتتير  رتقتتتتتتتتنيةيراتتتتتتتت رت تتتتتتتتحسمرهتتتتتتتتونرلم متتتتتتتتن ر  رتي ي تتتتتتتتنر تتتتتتتت ريعتتتتتتتتنية ريتتنبلتتتتتتتتير
ركينر ريىر  ربحظرنرهول.رت يس رلويعي عرام رريو يرلومعيرلوتقييي روميعي علوريمسير  ر

ر

ر
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 :حلباألنماط المعتمدة للمدارس في  3-3

 ووتتتتتتأررسيلوييي تتتتتتلمدرستتتتتتيريدتتتتتتي رلوريو تتتتتتيرلوريمستتتتتتير تتتتتت ريعتتتتتتنية رربنتبتتتتتتنعييييةتتتتتتيرلو تتتتتتيينارلو رستتتتتتيرتقتتتتتت  ر
تقتتتتتتتت  رامتتتتتتتت ررهرتتتتتتتتنأرري و تتتتتتتتن ر لضتتتتتتتتحن ر.بح تتتتتتتت راتتتتتتتتييرلوعتتتتتتتتل رلويممتتتتتتتت  رتر يتتتتتتتتوهنر تتتتتتتت رلوييي تتتتتتتتي

ررييل ت ينر ميح ينروميرنق ير ي رظ رل عيل رامي ين:ر

 هتتتتتت رريتتتتتت وجراتتتتتتنيسريتتتتتتنرس تتتتتتت ي ر تتتتتت رييلمتتتتتتزرلويتتتتتتي ر  رلمحستتتتتتن ر :شةةةةةةعبة 24نمةةةةةةوذج  3-3-1
قناتتتتتتيرتيية تتتتتتسير  يتتتتتت روتتتتتتي رإيليسر يم تتتتتتنربنإلضتتتتتتن يرلوتتتتتت روي تتتتتتيرحتتتتتتني رر02لويكتظتتتتتتير ةتتتتتتتنويريتتتتتت ر

ي يلارومتتتتتتتتيرلو ر تتتتتتتتي ربنإلضتتتتتتتتن يروتتتتتتتتي يلار ن تتتتتتتتيرر1ير  تتتتتتتتمير ي تتتتتتتتنرير  تتتتتتتتمير كتمتتتتتتتتيري يلاريستتتتتتتتننر
 [.0](ر0-2)لوعكار(رلرظيL ي قم نرلويليني رسعبهرعكارحي ر)ربنم نتوس

 

ر
 رعلبير02ييي يررري وجر(ري مط0-2)لوعكارررررررررررررررررررررررر
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 علبير02(رري وجرييي ير0-2لوعكا)ر
س تتتتتتت ي ر تتتتت رلويتتتتتتي رلو تتتتتغييسر  رييلمتتتتتتزر هتتتتتت رريتتتتت وجراتتتتتتنيسريتتتتتنررشةةةةةةعبة: 13نمةةةةةوذج  3-3-2

قناتتتتتتيرتيية تتتتتسير  يتتتتتت روتتتتتتي رإيليسر يم تتتتتنربنإلضتتتتتتن يرلوتتتتت روي تتتتتتيرحتتتتتتني رر02لويرتتتتتنمحر ةتتتتتتتنويريتتتتت ر
ي يلارومتتتتتتتتيرلو ر تتتتتتتتي ربنإلضتتتتتتتتن يروتتتتتتتتي يلار ن تتتتتتتتيرر2ير  تتتتتتتتمير كتمتتتتتتتتيري يلاريستتتتتتتتننرير  تتتتتتتتمير ي تتتتتتتتنر

 بنم نتوسر عكم نري تميارتينين.

رعلبير02ري وجرييي يري مطر(ر2-2لوعكا)
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بلتتتتتيرييل تتتتتيرلو تتتتتيينارلو رستتتتتيرلوي قتتتتت ر لومد ويل ستتتتتنر يسكنرستتتتتأرلوتي تتتتتير ح تتتتتن ركيستتتتتنارلودرتتتتتن ر)لويريتتتتتوج(ر
 ر  تتتتت رحنوتتتتتيرلوضتتتتت رسضتتتتت ر  رلوترزةتتتتتارتمتتتتتي رلوقسيتتتتتيرلوتقيييةتتتتتيروميعتتتتتي عروميرنق تتتتتير لوتتتتتت رتقدتتتتتارلوضتتتتت 

ضتتتتت ريتتتتتظير–لويتل تتتتتيرقسيتتتتتيرلويعتتتتتي عر مدتتتتتيريتتتتت رقسيتتتتتيرلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي رلويقتتتتتتي ر تمتتتتت  ردر تتتتتبيريي ستتتتتير
  رلوترزةتتتتتتارسقدتتتتتتارلويتل تتتتتتيرلويرنق تتتتتتيرلويلي ضتتتتتتيربقسيتتتتتتير قتتتتتتاريتتتتتت رقسيتتتتتتير-اتتتتتت رلوقسيتتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتير2%

لومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي .ر لولتتتتتتي رلويتتتتتتنو رلمقتتتتتتارهتتتتتت رلولتتتتتتي رلوتتتتتتو رسح تتتتتتارامتتتتتت رلويعتتتتتتي ع ر تتتتتتيري  تتتتتتير
اتتتتتي ر رتتتتتت ر تتتتتت ريعتتتتتتنية رلويتتتتتتيلي  ركيتتتتتتنرريحتتتتتار  رلوت تتتتتتريير)لويتبتتتتتتي(ر تتتتتت ررقنبتتتتتتيرلويتل تتتتتتيي رهتتتتتت ر

.ر هرتتتتنرتبقتتتت رلويرن  تتتتير[02]لويتل تتتتيرلوقتتتتنييرامتتتت رلوتتتتي  لر تتتت ريظتتتتارهتتتتونرلويرنق تتتتنالوتتتتو رسحتتتتييررتتتت عر
ردي رلويتل يي ره ري رلويحييلارلوي سميسر  رتقيس ر ليرلويتل يروميعي ع.

 ير ن:كينري  يريحييلار  يىرروكير

 .ر  رلومعيرلوتقييي ر«ر     ن رلم ن سي»تحميار  لنيرلودر يرلولقيسير •
 رلويعي ع.لم ن سير  رركيسنارلودر ي •
ررلم وسي.  لنيرلوي لير •
 لويعي ع.ي ق ر •
 .[22]لويعي عييسر •

   : رق تخ يط فروق الكلفة 3-4

يتتتت ري ريعتتتتنمارلومعتتتتيرلوتقتتتتييي ربتتتتنوظ  يرتدتتتترلوتر يتتتتو بلتتتتيري تتتت رلويرنق تتتتيرامتتتت رلويتل تتتتير  تتتتي رييحمتتتتير
 لوتتتتت رت تتتتتد راتتتتتنيسريعتتتتنمارإيليةتتتتتير تر يوستتتتتيرر. تتتتيلركيستتتتتنارلودرتتتت يرلوييي  تتتتتيربميةقتتتتتيرويتتتتير تتتتتحسحي

يتتتتت رتغمستتتتير اتتتتنيسر.رامتتتت ري تتتتت ىرلويعتتتتي عرتحتتتتاربيلنو تتتتنارإيليةتتتتير تتتت ر ومتتتت رلمحستتتتن رويتتتتيرقنر رستتتتي
 :روكيرير نرلو ي قناردي رلومع  رلوتقيييةير لوميسنارلو لمسيرلوير وسري رقدارلويتل يربليسرمي ر

 :بنود أخرى  في ووضعهانقل قيمة بنود م  الكشف التقد ري  3-4-1

ر  تتتتتاراتتتتتي ر ووتتتتتأريتتتتت رقتتتتتاريدمتتتتت ريلتتتتتي ريتتتتت ردرتتتتتيرلوديتتتتتت  رلوي تتتتتممرإوتتتتت رديتتتتتت  راتتتتتني ربنوقنوتتتتت رريظتتتتتنل:
ر.لويضن يرإو رلودريرلويوك ير    رر%22ت ن زرر بيرلوتر
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 :«رب  أعمال»تكل ف المتعهد بة  3-4-2

 تتتتتيلريتتتتتيسرتر يتتتتتورلولقتتتتتيردر تتتتتبير ررإرقن تتتتت نامي تتتتتنر  رري تتتتت زر يتتتتتيرلو تتتتتي رزةتتتتتنيسرلوميستتتتتنارلويتلنقتتتتتير
لوتل تتتتيرامتتتت رحتتتتينر ووتتتتأردتتتتر  رلوعتتتتي  ر لم تتتتلنيرلوتتتت لييسر تتتت ررومتتتتاردرتتتتير  ريتتتتنيسريتتتت ر(%22)تت تتتتن زر

يتتتتت رر(%05)لولقتتتتتير ي  رحن تتتتتيرإوتتتتت راقتتتتتير ييتتتتتي رامتتتتت ر  رتت تتتتتن زرقسيتتتتتيري يتتتتت عرلوزةتتتتتنيسر  رلوتتتتترقدر
 .[02]وملقيلوقسييرلإل ينوسير

 العقد:ملحق  3-4-3

  رتت تتتتتن زرلوقسيتتتتتيرر%ر22ودرتتتتتيريتتتتت رلودرتتتتت يررلوقسيتتتتتيرل ضتتتتتن سيحيتتتتت رسكمتتتتتيرلويتل تتتتتيربتتتتتهرحتتتتتي رتت تتتتتن زرر
امتتتتتت رر تتتتتت رعتتتتتتي  رلولقتتتتتتتيررلومعتتتتتتير سحتتتتتتت  ريتتتتتتتيرسيتتتتتت رقر%05ل ضتتتتتتن سيرو يستتتتتت رلودرتتتتتت يريتتتتتتنرر تتتتتتدتهر

 ر.لماينلرلوزلييسرلإلحنوير ووأروتغمسير ر  رقسييل  م ر

 سية:در واق  ضبط الكلفة في مشاري  األبنية الم 3-5

لوميستتتتتنارلوير تتتتتوسريتتتتت رقدتتتتارلوي تتتتتنايرلو رتتتتت رلوتتتتتو رسكتتتتت  راتتتتتنيسر تتتتتز ريتتتتت ررتضتتتتتبط تتتتيلرايمستتتتتيرلوتر يتتتتتور
ًو تتتتترو رتتتتتيرل عتتتتتيل  لوي تتتتتنايرلو رتتتتت ر  ربنإلضتتتتتن يرإوتتتتت ريتتتتت ري رتتتتتي رييتتتتتس رلوم رتتتتتير ي رتتتتتي رل تتتتتيرريلوي
ييي تتتتتسيريتتتت ركتتتت لييرييييةتتتتيرلو تتتتتيينارسكتتتت  ر  تتتتنزرل عتتتتتيل ر تتتت ريعتتتتنية رلمدرستتتتيرلو رري تتتتنايري رتتتتي 

لوتتتتت رتليتتتتارامتتتت رت تتتتمس رييييةتتتتيرلوتي ستتتتيرلوييي تتتتيربلتتتتيرل  تتتتتي رلم وتتتت ريتتتت رلويتل تتتتي ر اتتتتنيسريتتتتنرييل تتتتحر
 تتتتتتت ر ضتتتتتتت رتقيةتتتتتتتيرل  تتتتتتتتي ررو رتتتتتتتيرل  تتتتتتتتي رلم وتتتتتتت ري رتتتتتتتي ريتتتتتتت رييييةتتتتتتتيرلوتي ستتتتتتتيروسكتتتتتتت  ريعتتتتتتتنيكن ر

 تتتتت ردرتتتتت يرلومعتتتتت  رلوعتتتتت يةيرحتتتتتت رلو  تتتتت لرلوتتتتت رلومعتتتتتيرلور تتتتتني ررلوميستتتتتنارلوير تتتتتوسرت ضتتتتت رلم وتتتتت .
تتتتتيقحر يستتتت رلوميستتتتناريتتتت رقدتتتتارو رتتتتيري ت تتتتير يتتتت رظتتتت رس تتتتي روميتل تتتتيرلومعتتتتيرلور تتتتني ريتتتت رحيتتتت ر
رلوي قتتتتتا لوتتتتتو رسكتتتتت  ربلتتتتتيريتتتتتي ير ي تتتتت ر  تتتتت لرامتتتتت رل  تتتتتتي رر.حتتتتتت رل  تتتتتتي رلور تتتتتني ر%5ت قيتتتتتير

ر  رلويديي .

وتمتتتت  ريظتتتتنيري تتتت روكيهتتتتنربلتتتت رلورقتتتتن رلو تتتتمدسيرلوعتتتتنيلير تتتت ر ومتتتت ريعتتتتنية رلمدرستتتتيرلوييي تتتتسيررهرتتتتنأ
رلوييل يرلوتحميمسيرلوقنييي:   لر

 تتتت ربلتتتت رلويعتتتتنية رتتتتترقدرقسيتتتتيربلتتتت رلودرتتتت يردر تتتتبيركديتتتتيسرايتتتتنرهتتتت ر ليير تتتت رلومعتتتتيرلوتقتتتتييي ر •
  ريتتتتتت رتلتتتتت س رلويتل تتتتتيريوتتتتت ررتتتتتدرر  رلويتل تتتتتير بنوتتتتتتنو ر تتتتتييرلويعتتتتتي عييتتتتتنريتتتتترلك ر تتتتتمبن رامتتتتت
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 تمتتتت  رقسيتتتتيررقتتتتيرسلتيتتتتيرلويتل تتتتيرامتتتت ردرتتتتيرلوديتتتتت  رلوي تتتتممر تتتت ريي حتتتته ر.قتتتتنر  رلولقتتتت يرامتتتت رووتتتتأ
ر.%25  رر22لوميسيرلوير وسر  رلويعي عر رتت ن زرلوتر

 تتتت رحتتتتنلركتتتتن رهرتتتتنأر تتتتي ردتتتتي رلويتل تتتتير لوييييةتتتتير تتتت ل رامتتتت رلوميستتتتنار  رامتتتت رميةقتتتتيرلوليتتتتار •
ًظير تتتتتمبنرر  رلو قتتتتتارسحتتتتتنلرلوي ضتتتتت عرلوتتتتت رلوقضتتتتتن رحتتتتتت ريدتتتتتار ستتتتتهرلوحكتتتتت    رلوح تتتتتيسنار ييتتتتتنريتتتتت
 ومتتتتت رركتتتتت  رير تتتتت ي ر تتتتتن رر.لو رستتتتتي(ر)لو تتتتتيينار لوينوتتتتتأر لويعتتتتتي ركن تتتتتي رلويتل تتتتتيامتتتتت رلممتتتتتيل ر

ً لرار تتتتتنرلو تتتتتيينارلو رستتتتتيرك  تتتتتنزر هرتتتتتنأربلتتتتت رلويعتتتتتنمار تتتتت رييل تتتتتيرلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي رويتتتتتيري تتتتت
يظتتتتتنلرامتتتت رووتتتتتأركظيتتتتيلريتتتتتنر.ريتتتتاريل تتتتن لويً  تتتتنارلوييس تتتتتيرو تتتتنر لوتتتتتت رتلرلو  تتتتتناليلي ر  رتتتت ردتتتتار

تتتتت رسقتتتتت  رويتتتتيريمتتتتتندحروي ل تتتت نارلمي رلوروي دتتتتيلويقتتتتي ريتتتتت رلررعتتتتنهير  رتقيةتتتتيريسكنرستتتتتأرلوتي تتتتي
ييل تتتتتيريسكنرستتتتتأرلوتي تتتتتيرلوتتتتت ررامي تتتتتنرلويعتتتتتي عر قتتتتتيرت تتتتتارر تتتتتبيرلويعتتتتتنية رلوتتتتتت رتلتتتتتنر ريتتتتت ريعتتتتتكمي

ييتتتتتتتنريتتتتتتترلك ربعتتتتتتتكاركديتتتتتتتيرامتتتتتتت ر تتتتتتتييرلويعتتتتتتتي عر ييتتتتتتتتهر كم تتتتتتتتهر بنوتتتتتتتتنو رامتتتتتتت رينوتتتتتتتأرر%ر02
 .[20]علويعي ر

لوتتتتت راتتتتي ر تتتتحيركيستتتتنارلودرتتتت يرلولقيستتتتير ررلتتتتنر ريتتتت سلومم تتتتير تتتت ريعتتتتنية رلمدرستتتتيرلوييي تتتتسيرضتتتتبطر •
رنهستتتتأراتتتت ري ضتتتت عراتتتتي ريلنو تتتتيرر.تلتدتتتتيرلو متتتت سرلوييس تتتتسير لم وتتتت ر تتتت ري تتتتنلرح تتتتن رلوميستتتتنا

ر.هتتتتتونرلويعتتتتتكمير تتتتت رلويعتتتتتنية رلويتمتتتتتييسر لويريو تتتتتير  رتي تتتتت رلم متتتتتن رلوتتتتت لييسر تتتتت ريعتتتتتنية ر تتتتتنبقي
 تتتتتتتتنيرلويعتتتتتتتتنية رلويتلظتتتتتتتتيسروتتتتتتتت روتتتتتتتتنيليسرلويلرستتتتتتتتيردت تتتتتتتتحسمريسحيتتتتتتتتاربنويي تتتتتتتتيرلم رر هتتتتتتتتولرلإلهيتتتتتتتتنل

 . ت نيسري رووأر  ريعنية رقنييي ل 

 الخاصة: 3-6

تدتتتتتي رورتتتتتنريتتتتت ر تتتتتيلرهتتتتتولرلو  تتتتتارلاتيتتتتتنيرييييةتتتتتيرلو تتتتتيينارلو رستتتتتيريدتتتتتي رلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتير تتتتت ر درستتتتتير
ر.  وسيرل عيل رلوتلنقيريقةكارري وجرام رحينربنإلضن يرإو روكيرميررلوييلي  ر ت رت  يا

ضتتتتتبطرلومم تتتتتير تتتتت رمتتتتتي رإوتتتتت رلو تتتتتمدسنارلم ن تتتتتسير تتتتت ري تتتتتنلرتتتتتتت رلولويقتتتتتنبيارلويييلرستتتتتيرر يتتتتت ر تتتتتيل
 تتتتت رر  ن تتتتتن رتلتيتتتتتيرامستتتتتهرلوييل تتتتتيرلوتحميمستتتتتيلوقتتتتتني ر رر  تتتتتالوتتتتتت ر تتتتتتم  ريرممقتتتتتن روم ريعتتتتتنية رلويتتتتتيلي ر

ًي رو سنويرلوإو رلو   لرل نر رقتحييير  بن رل رحيل نار ي ر رت  سنا.رتني رإح نيسيرت
ر
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 الفصل الراب 

رالدراسة التحل لية

 مقدمة: 4-1
ي تتتتي رهتتتتولرلو  تتتتارلوتتتت رتحميتتتتارلودسنرتتتتنارلميعتتتتس سيرلوتتتتت رتتتتت ر يل تتتتنريتتتت ريعتتتتنية رلمدرستتتتيرلوييي تتتتسير
لوير تتتتتوسر تتتتت ريحن ظتتتتتيرحمتتتتت ر ييل تتتتتيريتتتتتيىرتتتتتتنظييريدتتتتتي رلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتيرامتتتتت رلرحيل تتتتتنارلومم تتتتتير تتتتت ر
هتتتتتتتونرلويعتتتتتتتنية .رهتتتتتتتونرلويلم يتتتتتتتنار ت تتتتتتتنايرب تتتتتتتسنويري ي اتتتتتتتيريتتتتتتت رلوت  تتتتتتتسنارلوتتتتتتتت ريتتتتتتت رعتتتتتتتنر نر

بطرلومم تتتتتير تتتتت رهتتتتتونرلويعتتتتتنية .ر تتتتتيت ر تتتتت رلوديلستتتتتيرتحييتتتتتيرلويتغيتتتتتيلارلوتتتتتت ر تتتتتسق  رتح تتتتتي رايمستتتتتيرضتتتتت
 تتتتتيت رييل تتتتتت نرامتتتتت ريتتتتتيحمتي :رلوييحمتتتتتيرلم وتتتتت رتعتتتتتيارييل تتتتتيرلرحيل تتتتتنارلومم تتتتتيرظتتتتت رلوبنحتتتتت ردتحميم تتتتتن.ر

 ر يتتتتتنرلوييحمتتتتتيرلوظنرستتتتتتير تتتتتتنامتتتتت ري تتتتتت ىرلويتتتتتيلي ر ووتتتتتتأربيقنيرتتتتتيرلوقتتتتتس رلوتقيييةتتتتتتيريتتتتت رلوقتتتتتس رلور نيستتتتتيرو
ل تتتتيرلرحيل تتتتنارلومم تتتتيرامتتتت ري تتتتت ىرلودرتتتت ير ووتتتتأربيقنيرتتتتيرلوقتتتتس رلوتقيييةتتتتيريتتتت رلوقتتتتس رلور نيستتتتير تعتتتتياريير

وتتتتيا رلورتتتتتني رر(Spss)ومتتتتاريتتتت رهتتتتونرلودرتتتت يرامتتتت رحتتتتين.ر تتتتت رل تتتتيل رل تبتتتتنيلارإح تتتتنيسيرامتتتت رديرتتتتني ر
لوتتتت رتتتتت رلو  تتت لرلوي تتتتنر تتتت رلوتحميتتتارلو  تتتت  .ر تتتت رر نستتتيرهتتتتولرلو  تتتارتتتتت ر حتتتتدريتتتيىرل  تتتتت نيسريتتتت ر

ريل ريدي رلوريو يرلوريمسير مي رت ليم نر  رضبطرلومم ير  رلويعنية رلو ري سي.رل ت 

 التعريف باالستمارة المعتمدة في التحل ل: 4-2

تتتتتت ر تتتتت رهتتتتتولرلوبحتتتتت ر  تتتتتورايرتتتتتيراعتتتتت ليسيريتتتتت راعتتتتتية رييي تتتتتيريتتتتت ريتتتتتيلي رلوقمتتتتتنعرلولتتتتتن ر تتتتت رحمتتتتت ر
 يستتتتتت رارن تتتتتتير(رعتتتتتتلبي.ر02(رعتتتتتتلبير اعتتتتتتيريتتتتتتيلي ريتتتتتت رريتتتتتت وجر)02اعتتتتتتيريتتتتتتيلي ريتتتتتت رريتتتتتت وجر)

لوليرتتتتيريتتتتيلي ريرت ستتتتيرلوتر يتتتتو رتتتتت ر يتتتت ركن تتتتيرلويلم يتتتتنارلو ن تتتتيرد تتتتونرلويتتتتيلي ربيتتتتنر ي تتتتنرلومعتتتت  ر
ر.[0]لور نيسير لوتقيييةيري رييييةيرلو يينارلو رسيربحم 

 المتحوالن المعتمدة في التحل ل:  4-2-1

رلويتح  ارلوتنوسي:ت ر  رلوليريرلوين  وسر لوت رتحت  رام راعية رييي يرلوتيكيزرام ر
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 :عدد الشعب والنماذج 
(رعلبير  ر02(رعلبير ري وجر)02ت رت رييرلوييلي رح  رلوري وجرلوو رتتب روهرلو رري وجر)

رلوييل يرلوتحميمسيرومييلي .

 :المن قة 
ت ر سضنرلوت يةحردي رلوييلي رلوتنبليروقمنعرلويييرير لوييلي رلوتنبليروقمنانارلميةن ر تدي ر  ركار

كنرارتنبليروقمنعرعلبير(ر02(رعلبيركنرار  رلميةن ربنإلضن يرلو رييي ير لحيسر)02لي ر)لويي
رلويةير تق ر  ريييريريرد .ر

 الكلفة التقد رية والكلفة الفعلية: 

 يارييل يرلوليرنا)لوييلي (ري ررنحسيركم  نرلوتقيييةير يقنيرت نري ركم  نرلور نيسيرام ري ت ةي ر
رام ري ت ىرلودر ير  رلوييلي .رلوييي ير لوظنر لوتقيييةير لو لمسيرومنياررلومم يرلم لردي 

 :االنحراف التراكمي واالنحراف الم لق 

تيارييل يركاري رل رحيل رلويممحر ل رحيل رلوتيلمي رومارييي ير ايقت ينربنومعيرلوتقييي ر
ر تحيييري ممنارل رحيل ر  رلودر يرومارييي ي.

  ريقة جم  وتحل ل البيانان:  4-2-2
يعتتتتتنية رلويتتتتتيلي رلوير تتتتتوسر تتتتتنبقن ريتتتتت رقدتتتتتارييييةتتتتتيررتتتتت ر يتتتتت رلودسنرتتتتتنارلوضتتتتتي يةيرومبحتتتتت ريتتتتت ر ضتتتتتنديي

لو تتتتتتتيينارلو رستتتتتتتيربعتتتتتتتكاراميتتتتتتت ريتتتتتتت ري تتتتتتتيلقسيرانوستتتتتتتيررنت تتتتتتتيريتتتتتتت رتتتتتتتت لتيرلويلم يتتتتتتتير ظد تيت تتتتتتتنروتتتتتتتيىر
ً  ر.رتتتتتتت ر يتتتتتت رلودسنرتتتتتتنارلويمم بتتتتتتيريتتتتتت راتتتتتتيسريكنتتتتتتت رتنبلتتتتتتيرلو  تتتتتتنارلويلرستتتتتتي ومييييةتتتتتتيركيكتتتتتتت رلوعتتتتتت

لوقنر رستتتتتير لويحن تتتتتبير  درستتتتتيرلويتتتتتيلي ربنإلضتتتتتن يرلوتتتتت رلويعتتتتتنية رلوتتتتتت رقتتتتتن رلوبنحتتتتت ردتر يتتتتتوهنر لودسنرتتتتتنار
 ر.لوت رويسهرار ن

 .[0]رعلبير02علبير اعيرييلي رري وجرر02ت ر ي ردسنرناراعيرييلي رري وجر •
لوير تتتتتتوسرامتتتتتت ري تتتتتتت ىررايتتتتتتنلةتتتتتتيرو تتتتتتونرلويتتتتتتيلي ربنإلضتتتتتتن يرلوتتتتتت رلمتتتتتتت ر يتتتتتت رلومعتتتتتت  رلوتقييير •

ر قتتتتتيرتيكرتتتتتنريتتتتت ر يتتتتت رهتتتتتونرلودسنرتتتتتنارلودرتتتتت يربنإلضتتتتتن يرلوتتتتت رلومعتتتتت  رلور نيستتتتتير تحميتتتتتارلم تتتتتلني
مرت ن يارهونرلومع  .2 2 0 0ي ر يلريكت رلويحن بي.رلوييححر) ر(رت ض 
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ر تتتتتت ر يتتتتت ربلتتتتتت رلم يل رلوي تتتتتيسيرلو نيتتتتتتيرومبحتتتتت ريتتتتت رقديتتتتتتار)ييحتتتتتحرلولقتتتتتت ي ر  ليتتتتتير تتتتتتي  •
رضيرو رير رسي رتقنيةيريسكنرسأرتي ي(. ريحنممبنارتمميي

ر.ت رلوح  لرام ربل ري نتيرلوي نحيرلو ن يردبل رلوييلي  •
 تحل ل انحرافان الكلفة على مستوى المدارس: 4-3

لوتحميارلو  تتتتتتتتتتتتتت  رلوو رلاتييرام ر يزررلوييحميرلم و رقنيارام  يل رهولرلوتحميارام رييحمتي .رت رإ
ًكيرام ر  ت تتترييرلودسنرنار  حرلويتح  ارلوت ر يضتتترنهنر لوييحميرلوظنرسيرابنيسرا ر ح درإح تتتنيسيرت

رلورتني رلوت ر  مرنرلوي نر  رلوتحميارلو     ر تضييررتني ر  يىرهنييرومبح .ر

 التحل ل الوصفي: 4-3-1
(رسظ تتتتتتير0-2 يقنيرت تتتتتنريتتتتتت رلومعتتتتت  رلور نيستتتتتتي.رلو تتتتتي لر)رتيتتتتتارييل تتتتتيرلومعتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتيروميتتتتتتيلي 

 بعتتتتتكار لضتتتتتمراتتتتتي رت تتتتتن زرلويعتتتتتنية رلويعتتتتتي ويربنوليرتتتتتيروممم تتتتتيرلوتقيييةتتتتتيرلور  رهرتتتتتنأرييي تتتتتير لحتتتتتيسر
ر قطري ر  اراعية رييي يرت ن زار ي نرلوقسييرلو لمسيرلومعيرلوتقييي .

 لوييي سي.ت ن زرلوقسييرلوتقيييةير  ريعنية رلمدرسير(ر0-2لو ي لر)

 المجمو  13نمط  24نمط  
ر0.22ر-ر0.22 تجاوز القيمة التقد رية

ر09.22ر02.22ر9.22 لم  تجاوز القيمة التقد رية
ر02ر02.22ر02.22 المجمو 

 هتتتتتونرلو تتتتت يسرتلتدتتتتتير يتتتتتيسروم همتتتتتيرلم وتتتتت راتتتتت ريعتتتتتنية رلويتتتتتيلي ر ضتتتتتبطركم ت تتتتتن.ربتتتتتنويو ريتتتتت رووتتتتتأر
لومم تتتتتير تتتتت ىر ر تتتتتنربنوقسيتتتتتيرلو تتتتتنوبير)  ررااتتتتت رلرحيل تتتتتنر(ر رسلمتتتتت ر  ريلم يتتتتتنا0-2 تتتتتإ رلو تتتتتي لر)

سيكتتتتتتتت ر رسلرتتتتتتتت ربنوضتتتتتتتتي يسر  رلومم تتتتتتتتيرر  رلوقسيتتتتتتتتيرلو لمستتتتتتتتير قتتتتتتتتار  رت تتتتتتتتن  رلوقسيتتتتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتتتي(.رهتتتتتتتتول
لاتبنيهتتتتتتنريضتتتتتتد ميربعتتتتتتكار يتتتتتتيرإ رإولركنرتتتتتتارلرحيل تتتتتتنارلومم تتتتتتيراتتتتتت رلومم تتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتيرويتتتتتتيريلر ستتتتتتير

مم تتتتتتتتير تتتتتتتت رلوليرتتتتتتتتيرلارلوقنييتتتتتتتتيرتقتتتتتتتت  ردييل تتتتتتتتيرلرحيل تتتتتتتتنارلو.رلو قتتتتتتتتيريإح تتتتتتتتنيسن ر ل  ركنرتتتتتتتتارقسي تتتتتتتتنر تتتتتتتتنوب
 يتتتتت رظتتتتت رل تبتتتتتنيريلر ستتتتتيرهتتتتتونرل رحيل تتتتتنا.ر تتتتتيت رلوتحميتتتتتارامتتتتت ري تتتتتت ىرلويتتتتتيلي رلوييي  تتتتتيرتحميمستتتتتن ر

يتتتتيلي رريتتتت وجرلوييحمتتتتيرلوظنرستتتتير(رعتتتتلبير ر02يتتتتيلي رريتتتت وجر)لوييحمتتتتيرلم وتتتت رتعتتتتيار ريحمتي امتتتت ريتتتت
ر.ركارير ينرام رحيىر (رعلبي02)



    64                                                                   الفصل الرابع: الدراسة التحليلية 

 

 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 ( شعبة:24المدارس ذان النموذج ) 4-3-1-1

ر(.0-2تحميارلوييلي ر  حرلو ي لر)ر (.ر ت0 2تت ل يردسنرنارهولرلوري وجربعكاركنيار  رلوييححر)
 (رعلبي.ر02)رولارلوري وجر(رتحميارلوييلي 0-2لو ي لر)

لمي رل رحيل رلوتير(رلومعتتتتيرلوتقييي ر لوقسييرلور نيسيرومارييي تتتتيربنإلضتتتتن يرلو ر0-2حي ريدي رلو ي ل)
 لويممحر ر تتتدت ينرلو ربلضتتت ينر ر تتتبيركاري رل رحيل رلور تتت ر لويممحروممعتتتيرلوتقييي .ركينري ضتتتمر

رارلوتيلميسير لويممقير  رلوييلي .لو ي لرييىرلوتبنيرنارلوحن ميرام ري ت ىرل رحيل ن

ر
ر.ل رحيل رلويممحر لوتيلمي ر  رلويعنية رلوييي  ير(0-2لوعكار)
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 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

(ربعتتتتتكار لضتتتتتمرلرحتتتتتيل ر ومتتتتت رلويتتتتتيلي ررحتتتتت رلوقسيتتتتتيرلو تتتتتنوبيريتتتتت ر  تتتتت يرقسيتتتتتير0-2لوعتتتتتكار)سظ تتتتتير
 تتتتتت رحتتتتتتي رر.يي تتتتتتيريانستتتتتتيرلوعتتتتتتبن (ر هتتتتتت ري000'000'6يتمي تتتتتتيرت تتتتتتن زر ي تتتتتتنرل رحتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتت ر)

ر لوييي تتتتتتتيرولارل رحتتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتتت رلم تتتتتتتغيركنرتتتتتتتار تتتتتتتنحبيرل رحتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتحرلممدتتتتتتتيرر تتتتتتتير  
 هتتتتتولريتتتتتيلرد ضتتتتت  رامتتتتت ر  رل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت رقتتتتتيري تمتتتتتيربعتتتتتكار تتتتتوي راتتتتت رل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحر
ومييي تتتتتتيرلو لحتتتتتتيسر   رقسيتتتتتتيرل رحتتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتت رومييي تتتتتتيرقتتتتتتير رتلمتتتتتتت ريًعتتتتتتير تتتتتتحسمراتتتتتت ريقتتتتتتتير

ل رحتتتتتتيل رلويممتتتتتتحرومتتتتتتارييي تتتتتتيرر تتتتتتير  ررإوتتتتتت ل رحتتتتتتيل رلوي تتتتتتي رريبيقنيرتتتتتتلومم تتتتتتي.رضتتتتتتبطرلرحيل تتتتتتنار
كتتتتتتتتن ر ي تتتتتتتتنرر تتتتتتتتبيرل رحتتتتتتتتيل رلوي تتتتتتتتي رلوتتتتتتتت رل رحتتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتتحرقيةبتتتتتتتتيريتتتتتتتت رهرتتتتتتتتنأرظتتتتتتتتي ريتتتتتتتتيلي ر

لوتيلميتتتتتت رلوي تتتتتتي ركيتتتتتتنرهتتتتتت ري ضتتتتتتمرل رحتتتتتتيل ر(ر بنوتتتتتتتنو رتمتتتتتتندحرل رحتتتتتتيل رلويممتتتتتتحريتتتتتت ر022%)
لوتتتتو رسلدتتتتيراتتتت رر تتتتبيرل رحتتتتيل رلوتيلميتتتت رإوتتتت رل رحتتتتيل رلويممتتتتحر تتتت ريتتتتيلي رهتتتتولرر(0-2بنوعتتتتكار)
رلوري وج.

ر.(رعلبي02ل رحيل رلوتيلمي رلو رل رحيل رلويممحر  رلوييلي رري وجر)(ري مطرر بير0-2لوعكار)

(ري ضتتتتمري متتتتطرر تتتتبيرل رحتتتتيل رلويممتتتتحروممعتتتتيرلوتقتتتتييي ر تتتت رلوليرتتتتيرلوييي  تتتتيريتتتت ر2-2لوعتتتتكار)
وتتتتتت رقسيتتتتتتيرلومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي رر تتتتتتيريل تتتتتتيرر تتتتتتبيرقسيتتتتتتيرل رحتتتتتتيل رلويممتتتتتتحرإ(رعتتتتتتلبي.ر  ي02لوريتتتتتت وجر)

يتتتتتت رقسيتتتتتتيرلومعتتتتتتيرر%22وتتتتتت رر تتتتتتبيرييي تتتتتتيريتتتتتت رلويتتتتتتيلي رإلويممتتتتتتحر تتتتتت ر  تتتتتت لرقسيتتتتتتيرل رحتتتتتتيل ر
رلوتقييي ر ه ريق ريبنو ر سهر  رييل يرضبطرلومم ي.
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    05                                                                   الفصل الرابع: الدراسة التحليلية 

 

 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 .(رعلبي02و رقسييرلومعيرلوتقييي ر  رلوييلي رري وجر)ي مطرر بيرقسييرل رحيل رلويممحرإ(ر2-2لوعكار)
 ( شعبة:13المدارس ذان النموذج ) 4-3-1-2

 (.2-2(.ر ت رتحميارلوييلي ر  حرلو ي لر)0 2بعكاركنيار  رلوييححر)تت ل يردسنرنارهولرلوري وجر

رر.(رعلبي02)رولارلوري وجر(رتحميارلوييلي 2-2لو ي لر)

(رلوتتتتتو رسقتتتتت  ردييل تتتتتيرلويتتتتتيلي رولارلوريتتتتت وجر0-2ريحتتتتتاريتتتتت رلو تتتتتي لرتقتتتتتني رلورتتتتتتني ريتتتتت ر تتتتتي لر)
ويرحتتتتتتيل رلويممتتتتتتحر هتتتتتتولريتتتتتتنر(رعتتتتتتلبيريتتتتتت ر ضتتتتتت  ر تتتتتتني ركديتتتتتتير تتتتتت رر تتتتتتبيرل رحتتتتتتيل رلوي تتتتتتي ر02)

ر رديرهري ر يلرلوي ممنارلوتحميمسيرلوييس يروم ي ل.
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 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

ر.علبير(02  رلوليريرلوييي  يرري وجر)ر لويممحر(ري مطرل رحيل رلوتيلمي 2-2لوعكار)

 ة ضتتتتتتمرلوعتتتتتتكارل رل رحتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتت ركتتتتتتن ر تتتتتت ركتتتتتتارلويتتتتتتيلي ر تتتتتتنو ر  متتتتتت روي تتتتتتتهر تتتتتت رييي تتتتتتير
كيتتتتنرريحتتتتتارلوقتتتتس رلويتقني تتتتيرويرحتتتتيل رلويممتتتتتحربعتتتتكاراتتتتن ريتتتت ر  تتتتت ير(ر(000'350'2حيةتتتتتن ربقسيتتتتير

ر(رعلبي.02حنويرعنوسر ه رييي يراير نيسر ووأربنويقنيريري رييلي ر)

 ومتتتت رلويتتتتتيلي رر تتتتتبير تتتتت ر بيقنيرتتتتيرل رحتتتتتيل رلوي تتتتي رلوتتتتت رل رحتتتتيل رلويممتتتتتحرومتتتتارييي تتتتتيرر تتتتير  ر
 بنوتتتتتتنو رتمتتتتتندحرل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحرر(%022ل رحتتتتتيل رلوي تتتتتي رلوتتتتت رل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحرقيةبتتتتتيريتتتتت ر)

ر(.5-2ي رلوتيلمي رلوي ي ركينره ري ضمربنوعكار)

رعلبي.ر(02و رل رحيل رلويممحر  رلوليريرلوييي  يرري وجر)(ري مطرر بيرل رحيل رلوتيلمي رإ5-2لوعكار)
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    05                                                                   الفصل الرابع: الدراسة التحليلية 

 

 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

(ري ضتتتتمري متتتتطرر تتتتبيرل رحتتتتيل رلويممتتتتحروممعتتتتيرلوتقتتتتييي ر تتتت رلوليرتتتتيرلوييي  تتتتيريتتتت ر1-2لوعتتتتكار)
(رعتتتتتتلبي.ر  ييل تتتتتتيرر تتتتتتبيرقسيتتتتتتيرل رحتتتتتتيل رلويممتتتتتتحرلوتتتتتت رقسيتتتتتتيرلومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي رر تتتتتتير02لوريتتتتتت وجر)

يتتتتتت رقسيتتتتتتيرلومعتتتتتتيرر%022  تتتتتت لرقسيتتتتتتيرل رحتتتتتتيل رلويممتتتتتتحر تتتتتت رييي تتتتتتيريتتتتتت رلويتتتتتتيلي رلوتتتتتت رر تتتتتتبير
لوتقتتتتتييي ر  رل رقسيتتتتتيرل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحر تتتتتن ارقسيتتتتتيرلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي رومييي تتتتتير تتتتت رحتتتتتي ريلتتتتتي ار

رر  رلويقد وي.بنق رلوييلي ر  رلو

ر.(رعلبي02(ري مطرر بيرقسييرل رحيل رلويممحرلو رقسييرلومعيرلوتقييي ر  رلوييلي رري وجر)1-2لوعكار)

 ريحاري ر يلرييل يري ي عرلوييلي رلويلم ينارلإلح نيسيرلوتنوسي:

اتتتتتتتت رلومعتتتتتتتتيرعتتتتتتتتلبيرر(02ريتتتتتتتت وجر)ولارلورل رحتتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتتحر تتتتتتتت رلويتتتتتتتتيلي ر تتتتتتتتبيريت  تتتتتتتتطر .0
رعتتتتتتتتلبير(02ريتتتتتتتت وجر)ولارلوريتتتتتتتتيلي لو تتتتتتتت رحتتتتتتتتي ردمتتتتتتتت ر تتتتتتتت رر%00.2س تتتتتتتتن  رلوتتتتتتتت ررلوتقتتتتتتتتييي ر
 ررر.(%022-0  ري نلريتيل  ردي ر)ر%02 ينر  راي  رلوييلي ر دم رر02%.,0

(رعتتتتتتلبير02 تتتتتت رلويتتتتتتيلي رريتتتتتت وجر)رل رحتتتتتتيل رلوي تتتتتتي راتتتتتت رلومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي رر تتتتتتبيريت  تتتتتتطر .0
 يتتتتتتنر تتتتتت رايتتتتتت  ر ر%1.2(رعتتتتتتلبير02 تتتتتت رحتتتتتتي ردمتتتتتت ر تتتتتت ريتتتتتتيلي رريتتتتتت وجر) رر%0.,س تتتتتتن  ر

 .(%05- ر0  ري نلريتيل  ردي ر)+ر%,-رلوييلي ر دم 
(رعتتتتتتتلبيرس تتتتتتتن  ر02وتتتتتتت رلويممتتتتتتتحر تتتتتتت رلويتتتتتتتيلي رريتتتتتتت وجر)يت  تتتتتتتطرر تتتتتتتبيرل رحتتتتتتتيل رلوي تتتتتتتي رإ .2

ر.%50.5(رعلبير02  رحي ردم ر  رلوييلي رري وجر)ر59.1%
 تتتتت رييي تتتتتيرر%5وتتتتت رل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحر  تتتتتمارلوتتتتت ر يرتتتتت رقسي تتتتتنرإر تتتتتبيرل رحتتتتتيل رلوي تتتتتي ر .2

 ييلي .  رظينر رر%022 لحيسرديرينركنرار ام رقسييرو نره ر
 .(رعلبيرل رحيل رلوتيلمي رس ن  رل رحيل رلويممح02 وم رييلي رري وجر) .5
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 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

ديريتتتتتتنرر تتتتتتبيرر0.55عتتتتتتلبيرر(02)وتتتتتت ر(رعتتتتتتلبيرإ02)لويممتتتتتتحرويتتتتتتيلي ررر تتتتتتبيريت  تتتتتتطرل رحتتتتتتيل  .1
هتتتتتتت ر رر0.01عتتتتتتتلبيرهتتتتتتت رر(02)وتتتتتتت ر(رعتتتتتتتلبيرإ02)يتتتتتتتيرلومعتتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتتيرويتتتتتتتيلي ريت  تتتتتتتطرقس
 .يي  مديري رل رحيل ر  رييلي رلوريةن ام ر  رل رحيل ر  رييلي رلميًعير

 رل رحيل تتتتتتتتتتناردتتتتتتتتتتي رلوقتتتتتتتتتتس رلوتقيييةتتتتتتتتتتيروميتتتتتتتتتتيلي ر  تتتتتتتتتتي رلوقتتتتتتتتتتس رلور نيستتتتتتتتتتيرر تتتتتتتتتتترت رييتتتتتتتتتتنر تتتتتتتتتتدحر 
لوتيلميتتتتتتتتتت ر ل رحتتتتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتتتتحري تم تتتتتتتتتتير لضتتتتتتتتتتحيركيتتتتتتتتتتنرريحتتتتتتتتتتار  رلوليقتتتتتتتتتتيردتتتتتتتتتتي رل رحتتتتتتتتتتيل ر

يتتتتتتتتتت رييي تتتتتتتتتتيرم تتتتتتتتتتيى.ر  تتتتتتتتتتارل رحيل تتتتتتتتتتناردتتتتتتتتتتتي رلوقتتتتتتتتتتس رلوتقيييةتتتتتتتتتتير لو لمستتتتتتتتتتير  هيةتتتتتتتتتتير  ر ر تتتتتتتتتتتنر
 تتتتتتتتتتتغييسر هنيعتتتتتتتتتتتسي ر هتتتتتتتتتتتارلوتتتتتتتتتتتي طردتتتتتتتتتتتي رل رحتتتتتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتتتتتحرومييي تتتتتتتتتتتير لرحيل  تتتتتتتتتتتنرلوتيلميتتتتتتتتتتت ر
ًي ردرتتتتتتتتنرلوتتتتتتتت ررتي تتتتتتتتيرت يتتتتتتتتيرلوبحتتتتتتتت .رهتتتتتتتتولريتتتتتتتتنر تتتتتتتتتبح ربتتتتتتتتهرلو قتتتتتتتتيسرلوقنييتتتتتتتتيريتتتتتتتت رل  تبتتتتتتتتنيلار يتتتتتتتت

 لإلح نيسي.

 االختباران اإلحصائية على مستوى المدارس: 4-3-2

i. المقارنة ب   قيم الكشف التقد ري والكشف النهائي: 

تتتتتتت رإ تتتتتتتيل رتحميتتتتتتتارلح تتتتتتتني ر  تبتتتتتتنير يضتتتتتتتسيرت تتتتتتتن  رلويت  تتتتتتتمناردتتتتتتي رلومعتتتتتتتيرلوتقتتتتتتتييي ر لوقسيتتتتتتتير
ي تتتتتتنوي  ري تتتتتتنلر(رعتتتتتتلبي ر   يةرتتتتتتنرل  تبتتتتتتنيرامتتتتتت ركتتتتتتارلويتتتتتتيلي ر تتتتتت ر02لوير تتتتتتوسرويتتتتتتيلي رريتتتتتت وجر)

(روليرتتتتتتتتي ريتتتتتتتيلبمتي .ر تتتتتتت رل تبتتتتتتتنيرTلومعتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتير ي تتتتتتنلرلوقتتتتتتتس رلوير تتتتتتوسر بن تتتتتتت يل رل تبتتتتتتني)
 لو يضسنارلوتنوسي:

  لومع  رلومع  رلوتقيييةير رقس ر رت  ير ي  رولاري ويرإح نيسيردي ريت  طررالصفرية:الفرضية
رH0:μ1=μ2رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.(رعلبي02لور نيسيرومييلي رري وج)

  رررررررررررررررت  ير ي  رولاري ويرإح نيسيردي رالبديلة:الفرضية(μ 1 ررر>ررر μ2) H1:  
ر.(μ2 ررر<ررر μ 1  ر)رررررررررمع  رلور نيسيرومييلي رلومع  رلوتقيييةير لوقس ريت  طرررر
 رعلبي.(ر02ري وج)ررر
  ين )>أو<( وبالتالي مجال قيمة مستتتتتتتول الناللة من  ل بذيل واالختبار 59.0 الموثوقية:نسبببببببة

 .α  =595.0طرف 
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 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

ر.ي(رعلب02)رري وجام ري ت ىرلوييلي رولارلوتر(T)حميات(ر2-2لو ي لر)

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 A1 - B1 2.35740 1.93336 6.11382 9.74354 3.74044 3.856 9 .004 

(رحيتتتت رريحتتتتار  رقسيتتتتيري تتتتت ىرلويلر ستتتتير2-2تتتتت رلوح تتتت لرامتتتت رلورتتتتتني رلويديرتتتتير تتتت رلو تتتتي لريقتتتت ر)
 تتتتتيل رل  تبتتتتتنير) هتتتتت ري تتتتتت ىرلويلر ستتتتتيرلوتتتتتو رتتتتتت رإر2.205 هتتتتت ر  تتتتتغيريتتتتت رر2.222لو لمتتتتت رتدمتتتتت ر

 رل  تتتتتتي ر بنوتتتتتتنو رتنمتتتتتيرورتتتتتنر  ل  تبتتتتتنيريلرتتتتت  ررلولتتتتتي  ارتتتتتين( ردرتتتتتن رامتتتتت رووتتتتتأررتتتتتي  ر يضتتتتتسير
ر(رعلبير لوقس رلو لمسير  رلوي يار  هي .02دي رقس رلومع  رلوتقيييةيرومييلي رري وجر)

ل  تبتتتتتنير  يةرتتتتتنرر.رحيتتتتت (رعتتتتتلبي02لوريتتتتت وجر) تتتتتيل رل  تبتتتتتنيرامتتتتت ري تتتتتت ىرلويتتتتتيلي رولاركيتتتتتنرتتتتتت رإ
 (.5-2در  رلو يضسنار كنرارلورتي يريديرير  رلو ي لر)

ر.ي(رعلب02)رري وجام ري ت ىرلوييلي رولارلوتر(T)اتحمير(5-2لو ي لر)

ر2.205 هتتتتتتت ر  تتتتتتتغيريتتتتتتت رر2.22 يتتتتتتت رلو تتتتتتتي لرريحتتتتتتتار  رقسيتتتتتتتيري تتتتتتتت ىرلويلر ستتتتتتتيرلو لمتتتتتتت رتدمتتتتتتت ر
رلولتتتتتي  امتتتتت رووتتتتتأر ررقدتتتتتار يضتتتتتسيرر) هتتتتت ري تتتتتت ىرلويلر ستتتتتيرلوتتتتتو رتتتتتت رل تتتتتيل رل  تبتتتتتنيرارتتتتتين( ردرتتتتتن  ر

ل  تتتتتتتي ردتتتتتتي رقتتتتتتس رلومعتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتيروميتتتتتتيلي رريتتتتتت وجر ر تبتتتتتتنيريلرتتتتتت  ر بنوتتتتتتتنو رتنمتتتتتتيرورتتتتتتنر  ل 
ر(رعلبير لوقس رلو لمسير  رلوي يار  هي .02)

يديرتتتتتيرررتي تتتتتيرل  تبتتتتتني(رعتتتتتلبير كنرتتتتتار02-02 يتتتتتنرامتتتتت ري تتتتتت ىر يستتتتت رلويتتتتتيلي ريتتتتت رلوريتتتتت و ي ر)
 (.1-2  رلو ي ل)

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 A1 - B1 1.04696 5.98154 1.89153 6.19067 1.47485 5.535 9 .000 
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 .لوييلي رايريام ري ت ىرر(T)لوتحميار(1-2لو ي ل)

Paired Samples Test 

 
Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1  قيم فعلية - شوف تقنيرية  1.702 1.5466 3.458 9.78349 2.4260 4.922 19 .000 

 

دتتتتتتتتتتي رلوقتتتتتتتتتتس رلوتقيييةتتتتتتتتتتيرييتتتتتتتتتتنر تتتتتتتتتتدحرتدتتتتتتتتتتي رورتتتتتتتتتتنر  رايتتتتتتتتتت  رلويتتتتتتتتتتيلي رتلتتتتتتتتتتنر ريتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتي ر لضتتتتتتتتتتمر
 ر نو تتتتتتتتني ر تتتتتتتت هي ر تتتتتتتت ركتتتتتتتتارلويتتتتتتتتيلي ردتتتتتتتتي رهتتتتتتتتونرلوقتتتتتتتتس  ر هتتتتتتتتولرسلتدتتتتتتتتيريًعتتتتتتتتير لور نيستتتتتتتتيرومعتتتتتتتت   ن

ر لضمر   ن  رام راي رضبطرلومم ير  ريعنية ر درسيرلوييلي .ر

ii. :العاقة ب   االنحراف التراكمي واالنحراف الم لق 

ت ييرلإلعتتتتتنيسرلو ر  رهولرلوتحمياريتلنياري ريتح وي  رل رحيل رلويممحر ل رحيل رلوي تتتتتي .رل رحيل ر
لوتيلمي رسلديرا رلوي ي عرلو دي روقس رلرحيل رلودر يرا رقسيت تنرلوتقتيييةتير  رلوييي تتتتتتتتتتتتتتير  رحي رسلدير

ر ربنوقسييرلويممقي.رل رحيل رلويممحرا ري ي عرلرحيل نارهونرلودر يرا رقسيت نرلوتقيييةير وم
بنإلضتتتتن يروييل تتتتيرلرحتتتتيل رلوقتتتتس رلو لمستتتتيراتتتت رلوقتتتتس رلوتقيييةتتتتيركيًعتتتتيروقتتتتييسرلإليليسرامتتتت رضتتتتبطرلومم تتتتير
 تتتتت ريعتتتتتنية رلويتتتتتيلي  ري تتتتت رييل تتتتتيرلو ي قتتتتتناردتتتتتي رل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت ر)لوي تتتتتي (ر  تتتتتي رل رحتتتتتيل ر

ل رحيل تتتتتتناررلويممتتتتتتحركيًعتتتتتتير  تتتتتتيراتتتتتت رضتتتتتتبطرلومم تتتتتتي.ر  تتتتتت رحتتتتتتنلر  تتتتتت ير تتتتتتي ر تتتتتت هي ردتتتتتتي رقتتتتتتس 
لوي تتتتتتتيسير لويممقتتتتتتتيروممم تتتتتتتير  تتتتتتتولرسلرتتتتتتت ر  رلرحيل تتتتتتتنارلومم تتتتتتتيرودرتتتتتتت يرلمايتتتتتتتنلرسييتتتتتتتاربلضتتتتتتت نرومزةتتتتتتتنيسر

 ريتتتتت رقسيتتتتتيرل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحرومييي تتتتتي ر يتتتتتنر تتتتت رحتتتتتنلراتتتتتي ر  تتتتت ير بلضتتتتت نرومرق تتتتتن  رييتتتتتنرسضتتتتت  ر
رلحي.  رلرحيل رلودر ير  ر ومد نرسك  ربنت ننر رام رهولرلو ني رلو  هي ردير ينر  ولرييلر

قيرتتتتتتتنردتتتتتتتإ يل رلوتحميتتتتتتتارل ح تتتتتتتني ر  تبتتتتتتتنير يضتتتتتتتسيرت تتتتتتتن  رلويت  تتتتتتتمناردتتتتتتتي رل رحتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتحر
 ل رحتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتت رو يستتتتتت رلويتتتتتتيلي  ر  يةرتتتتتتنرل  تبتتتتتتنيرامتتتتتت ركتتتتتتارلويتتتتتتيلي ر تتتتتت ري تتتتتتنوي  ري تتتتتتنلر

(روليرتتتتتتتتتتتتي رtل رحتتتتتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتتتتتحر ي تتتتتتتتتتتنلرل رحتتتتتتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتتتتتتت ر)لوي تتتتتتتتتتتي (ر بن تتتتتتتتتتتت يل رل تبتتتتتتتتتتتني)
 ل تبنيرلو يضسنارلوتنوسي:يتيلبمتي .رت ر
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 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

  ررالصبببببببفبريببببة:البفبرضبببببببيببببة رإح تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنيتستتتتتتتي ري وتتتتتتتي رولا ر تي   رتت  تتتتتتتي رل رحيل رلويممحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  دي 
ر                                          H0:μ1=μ2رررررررر     . ل رحيل رلوتيلمي 

  دي رل رحيل رت  ير ي  رولاري ويرإح نيسيرالبديلة:الفرضية 
 ررررررررررررررررررررررررررر:H1 (μ2ررر≠رررμ1)ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.لويممحر ل رحيل رلوتيلمي 

 :( وبالتتتتالي مجتتتال قيمتتتة مستتتتول الناللتتتة متتتن ين )>أو<بتتتذيل واالختبتتتار 59.0 نسببببة الموثوقيبببة

ر(.,-2ت رلوح  لرام رلورتني رلويديرير  رلو ي لريق ر)ر.α  =595.0 ل طرف 

روت ن  ريت  منارل رحيل رلوتيلمي ر ل رحيل رلويممح.ر(T)(رل  تبنير,-2لو ي لريق ر)

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 A1 - B1 -2.1239 4.22826 9.4546 -4.1028 -1.4505 -2.246- 19 .037 

 

) هتتتتت رر2.205 هتتتتت ر مدتتتتيريتتتتت رر,2.22ريحتتتتاريتتتتت رلو تتتتتي لر  رقسيتتتتيري تتتتتت ىرلويلر ستتتتتيرلو لمتتتت رتدمتتتتت ر
ي تتتتتت ىرلويلر ستتتتتيرلوتتتتتو رتتتتتت رل تتتتتيل رل  تبتتتتتنيرارتتتتتين( ردرتتتتتن رامتتتتت رووتتتتتأررقدتتتتتار يضتتتتتسيرلولتتتتتي  ر ل  تبتتتتتنير
ويتتتتتيريلرتتتتت  ر بنوتتتتتتنو رتنمتتتتتيرورتتتتتنرل رل  تتتتتتي ردتتتتتي رقتتتتتس رل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحر ل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت رومتتتتتار

 قتتتتس رل رحيل تتتتنارلوتيلميستتتتيروميتتتتيلي ر تتتت رلوي يتتتتارقيةبتتتتيريتتتت ررلويتتتتيلي ر تتتت رلوي يتتتتارويتتتتير تتتت هي .رإول ر
قتتتتس رل رحتتتتيل رلويممتتتتح ر وقتتتتير  تتتتيرنر تتتت رلوتحميتتتتارلو تتتتندحر  رهرتتتتنأر تتتتني ر تتتت هي ردتتتتي رقتتتتس رلومعتتتت  ر

  ر  رهرتتتتتنأرلرحتتتتتيل ر لضتتتتتم.ردتتتتتي طرلوتحميمتتتتتي ريتتتتت ربلضتتتتت ينرلوتتتتتبل رر تتتتتترت ر  رر لوتقيييةتتتتتير لور نيستتتتتي
حتتتتتتير تتتتتت ر ومتتتتتت رلويتتتتتتيلي .رحيتتتتتت ر  رتقتتتتتتني رقسيتتتتتتيرل رحتتتتتتيل رلت تتتتتتننرلرحتتتتتتيل رلودرتتتتتت ير تتتتتت رلوي يتتتتتتار ل

 تتتت رهتتتتونررلويممتتتتحريتتتت رلوتيلميتتتت ر تتتت رييي تتتتيريتتتتيلرامتتتت ر  رلت تتتتننرلرحتتتتيل رلودرتتتت يربنوي يتتتتاركتتتتن ر لحتتتتيل ر
لوييي تتتتي ر تتتت رحتتتتي رتبناتتتتتيرلوقسيتتتتتي راتتتت ربلضتتتتت ينريتتتتيلرامتتتت ر  رلت تتتتننرلرحتتتتتيل رلودرتتتت ير تتتت رلوييي تتتتتير

ركن ريتودوبنردي رلوي   ر لو نو .
 رل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحر ي تتتتتنر(ريتتتتتيلي 02)يتتتتتيلي ريتتتتت ر  تتتتتارر(1)بقنرلوتر ستتتتتهرامتتتتت ر  تتتتت ير قتتتتتيرتتتتتت ر تتتتتن

(رعتتتتلبيرحيتتتت ر  ر  تتتتيرلرحتتتتيل رلودرتتتت ير تتتت رهتتتتونر02س تتتتن  رل رحتتتتيل رلوتيلميتتتت ر تتتت ريتتتتيلي رريتتتت وجر)
لويتتتتتتيلي ر لحتتتتتتتيس.ركيتتتتتتنر  تتتتتتتاريت  تتتتتتطرر تتتتتتتبيرل رحتتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتت رويرحتتتتتتتيل رلويممتتتتتتحر تتتتتتت ريتتتتتتتيلي ر
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(رعتتتتتتتلبيريدمتتتتتتت ر ي تتتتتتتنريت  تتتتتتتطرر تتتتتتتبيرل رحتتتتتتتيل ر02 ريتتتتتتتيلي ر).ر تتتتتتت رحتتتتتتتي ر %50(رعتتتتتتتلبيرلوتتتتتتت ر02)
وتتتتتووأرظ تتتتتيرلو متتتتتاربعتتتتتكار  ضتتتتتمر تتتتت ريتتتتتيلي رلميةتتتتتن ريتتتتت ريتتتتتيلي رر%52لوتيلميتتتتت رلوتتتتت رلويممتتتتتحر

(رعتتتتتلبيرتضتتتتتس ر)بي  تتتتت رانيتتتتتارإعتتتتتنيسر02لويتتتتتي  ر نور تتتتت رلولنوستتتتتيرويرحيل تتتتتنارلويممقتتتتتير تتتتت ريتتتتتيلي ر)
رلوتيلمي .ررلودرير نو ر  ري   (راريينرسك  رلويلسنيره رل رحيل 

 تحل ل انحرافان الكلفة على مستوى بنود األعمال. 4-4

بلتتتتتيرلوتحميتتتتتارلو تتتتتتندحرامتتتتت ري تتتتتتت ىرلويتتتتتيلي رتدتتتتتتي رورتتتتتنر  رهرتتتتتنأر تتتتتتي  ر  هيةتتتتتيردتتتتتتي رقتتتتتس رلومعتتتتتتير
لوتقتتتتتتييي ر لو لمتتتتتت روميتتتتتتيلي .ركيتتتتتتنر  رلت تتتتتتننرلرحتتتتتتيل رلودرتتتتتت ير تتتتتت ري يتتتتتت عرلويتتتتتتيلي ربنوغنوتتتتتت ربنت تتتتتتننر

 تتتتتي  ردتتتتتي رلوقتتتتتس رلوتقيييةتتتتتير لو لمستتتتتير سضتتتتتنرامتتتتت ري تتتتتت ىرلودرتتتتت ي ر لحتتتتتي.ر تتتتت رهتتتتتولرلوتحميتتتتتار تتتتتريي رلو
وتتتت رلوتتتتي طرإرظتتتت ر تتتتررتقار  لت تتتتننرلرحتتتتيل رلودرتتتت ير تتتت رلويتتتتيلي ر لمق تتتتن رلوتتتتت رتيكتتتتزر ي تتتتنرهتتتتولرل رحتتتتيل 

دتتتتتتي رلودرتتتتتت يرلويعتتتتتتكميرومقسيتتتتتتيرلولظيتتتتتت رويرحتتتتتتيل ر  تتتتتتي رلوقسيتتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتيرو تتتتتتونرلودرتتتتتت يرورتتتتتتيي رلوتتتتتت ز ر
 ردتتتتتي ردتتتتتبل رلوتلية تتتتتنارلوي تتتتتت يييربنوتحميتتتتتار تتتتت رلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي .ررلرحيل تتتتتن رلممظتتتتتيررمدرتتتتت يورلويتتتتتنو 

 ن.لو    رلوو ريي ركاردريرام رحي

 :تتت رق ه رر عرلودريربنور تتتبيرومت تتترييرلوريم رلويلتييرام رلوريو يرلوريمسير لوو ر تتتتُررنمط االنحراف 
ر(V)ييزرلوري رقتتندمتتيرومتغيير  ر يلور(M)ييزرلوري رظتتندتتتير  ر يلو (F) ييزي رلوو ردر يرلودر يرإ ستتهر
ريتغييس.لو
 :امتتتت ررلوي يتتتت عرلو دتتتتي ر رحيل تتتتنارلودرتتتتير تتتت ركتتتتارلويتتتتيلي ريق تتتت ين ررمتوسةةةةط االنحةةةةراف التراكمةةةةي

ر.  رقسيي رراييرلوييلي رلوت ر يير ي نرل رحيل ر  ل ركيسي ر
  :امتتتت ررلوي يتتتت عرلويممتتتتحر رحيل تتتتنارلودرتتتتير تتتت ركتتتتارلويتتتتيلي ريق تتتت ين رمتوسةةةةط االنحةةةةراف الم لةةةةق

ر.  رقسيي رراييرلوييلي رلوت ر يير ي نرل رحيل ر  ل ركيسي ر
  :(ر02اتتتتتييرلويتتتتتيلي رلوتتتتتتت رت ل تتتتتيرد تتتتتنرلودرتتتتتيرامتتتتت راتتتتتتييريتتتتتيلي رلوليرتتتتتيركم تتتتتنر لوبتتتتتتنو ر)التكراريةةةةةة

رييي ي.
  :هتتتتت رلوقسيتتتتتيرلولمستتتتتنريتتتتت رل رحتتتتتيل ر) تتتتت رلو تتتتتنو ر لوي  تتتتت (رلوتتتتتت رتلتتتتتي رو تتتتتنراالنحةةةةةراف األكبةةةةةر

ر ي ن.رلودرير  رلوييلي رلوت ر يي

رزرح  رلو ي لرل ت :ي رو رميةقيرلرحيل رلودر ير  رلوييلي رلوت ر  ير ي نر يُر عنيرلو ي لرإكينر
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ري.لوييي  رلوليري  ررلودريرلرحيل لت ننر(ر5-2لو ي لر)

ررلوييلي .ر ري  يرلرحيل ر  رهولرلودريرضي رايرير 0

ر.لوييلي رلوت رتليضار رحيل ل رحيل ر  رهولرلودريري ين ررح رلوقسييرلوي  بيرضي ر 1

ر.ل رحيل ر  رهولرلودريري ين ررح رلوقسييرلو نوبيرضي رلوييلي رلوت رتليضار رحيل  2

ر.ل رحيل ر  رهولرلودريريتودو ردي رلوي   ر لو نو رضي ري تميرلوييلي  3

 التحل ل الوصفي: 4-4-1

(ر2لوليرتتتتتير لوتتتتتت روتتتتت رسقتتتتتارتميليهتتتتتنراتتتتت ر)تتتتتت رييل تتتتتيرلودرتتتتت يرلويعتتتتتتيكيردتتتتتي رلويتتتتتيلي رلويتتتتتن  وسر تتتتت ر
وتتتت رإر(0هيتتتتنلريتتتت ر) تتتت رحتتتتي رتتتتت رإرر(ردرتتتتيل .022يعتتتتنهيلا رحيتتتت ردمتتتت راتتتتييرهتتتتونرلودرتتتت يرلويعتتتتتيكير)

 (ردر ير  ركارييي يرب د راي رتميليهنر  ربنق رلوييلي .ر1)

 تتتتت رلويتتتتتيلي رلولعتتتتتية رلوتتتتتت رتيتتتتتاررامتتتتت رحتتتتتيىر(ريدتتتتتي رايرتتتتتيريتتتتت رتحميتتتتتاركتتتتتاردرتتتتتي9-2لو تتتتتي لر)
(.ر سظ تتتتتتتيرلو تتتتتتتي لريت  تتتتتتتطر5ي  تتتتتتت ير تتتتتتت رلويمحتتتتتتتحر)رحيتتتتتتت ر  رتحميتتتتتتتارلودرتتتتتتت يركتتتتتتتنيي رييل تتتتتتتت ن ر

لوتتتتت رظ تتتتير لرحتتتتيل رلودرتتتتيربنوقسيتتتتير لوميستتتتيركيتتتتنرسظ تتتتيرلت تتتتننرل رحتتتتيل ر رتتتت عرلودرتتتتير اتتتتييرلويتتتتيلي 
ايتتتتتت ير تتتتتتندربي ممتتتتتتنارلرحتتتتتتيل رهتتتتتتولرلودرتتتتتتير تتتتتت ر امتتتتتت  لو تتتتتتي لسحتتتتتت  رل رحتتتتتتيل .ر رهتتتتتتولر ي تتتتتتنر

رر.لوقسييرلماظيسير رحيل رلودرير  ل ر  رلوي   ر  رلو نو  ريحار رهرسلم ر، لوييلي 

سليتارهتتولرلو تتي لرد ي ر تي لرلويتتيلي رام رييل تتتتتتتتتتتتتتيركتتاري رلرحيل ر)لوميستتنار لوقس (را رقسي تتنر
لوميسير  رلوييلي رلوي تم يري ر  ارتحيييرانيارل تي ر لوتقيييةي.رحي رقن رلوبنح ردييل تتيرلرحيل 

لوقسييري ر  ارتحييير هيسيرهولرلودريربنور تتتتتتتتبير ينرقن ردييل تتتتتتتتيرلرحيل لو تتتتتتتتليري رييي تتتتتتتتيرم يى.رك
ويرحيل رلومم رومييي تتتي.روووأركنرارلوييل تتتيرلوتحميمسيرتق  رام رتمنيارار تتتي ر)لوميسير لوقسيي(ر  ر
تحيييرلورتني رلإلح تنيسيرلوت رت ي رلوبح .ر ة ييربنووكير  رل  تبنيلارلإلح نيسيرلويليسر  رييل ير

 يرتلتيير يسل نرام رلرحيل نارلوميسير وس رلومم ير ووأررظيلروحسنيسير)ار تتتيرلوميسي(ر  رييل تتتيرلودر
ر  ي تميرلوييلي .
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ر.(رتحمياردر يرلماينلر  رلوييلي 9-2لو ي لر)

 نتائج التحل ل الوصفي لمجمو  البنود: 4-4-2

 (ر-1 ( )-1( )5)حعتتتتتتتتتلبي.رلويمح(ر02( )02تحميارلرحيل نارلومم يرودر يرلماينلر  رلوري و ي ر)ربلي
رت رلو   لرإو رلورتني رلإلح نيسيرلوتنوسي: (ر-, ( )-,)

بقسيتتتتيرر(222نوقنوتتتت راستتتتنيبديتتتتت  ري تتتتممر)ل رحتتتتيل رلممدتتتتيربنوقسيتتتتيرلوي  بتتتتيركتتتتن ريتتتت رر تتتتي ردرتتتتير .0
 كووأركن ريت  طرل رحيل رلوتيلمي ر  ر)لوقسيي(.(ر071557200.12)
(ربقسيتتتتير252ديتتتتت  ري تتتتممربنوقنوتتتت راستتتتني)كتتتتن ريتتتت رر تتتتي ردرتتتتيررل رحتتتتيل رلممدتتتتيربنوقسيتتتتيرلو تتتتنوبي .0

 كووأركن ريت  طرل رحيل رلوتيلمي ر  ر)لوقسيي(.(ر57159.21,,27)
ديتتتتتتت  ري تتتتتتممر)كتتتتتن ريتتتتتت رر تتتتتتي ردرتتتتتتير تتتتتت ر)لوقسيتتتتتتي(ريت  تتتتتطرل رحتتتتتتيل رلوحقسق )لويممتتتتتتح(رلممدتتتتتتير .2

يتتتتت رلودرتتتتت يرلويعتتتتتتيكيردتتتتتي رلويعتتتتتنية رر%ر00 يتتتتتنرلم تتتتتغير  رتتتتتنأريتتتتتنرر تتتتتدتهرر(252بنوقنوتتتتت راستتتتتنير
رو رسك ر ي نر  رلرحيل .

لودرتتتتتتيرلممظتتتتتتيرتميليةتتتتتتير تتتتتت رل رحتتتتتتيل رهتتتتتت ردرتتتتتتير)تقتتتتتتيس ر تيكيتتتتتت رحب تتتتتتناريتتتتتت رلوي تتتتتتن رلوديي  تتتتتت ر .2
 لوي م (ر لوو رتمييرلرحيل هر  ركارلوليرنارلوييي  ي.
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رررررررر(.%2)لإلر نزر  رر بيررديل ر ر وريُرييي ر و رهرنأري رلودر يرينر ض ر  رلومعيرلوتق .5

ر%222رييي تتتتتيريتتتتت رلويتتتتتيلي  تتتتت ررقسيتتتتتتهرارلرحتتتتتيل عتتتتتك رر(222ديتتتتتت  ري تتتتتممربنوقنوتتتتت راستتتتتني)درتتتتتير .1
 و رل رحيل رلوتيلمي ر)لوي ي (رومييي يرككا.إلودريرقسييري رر بيرلرحيل ر

ر%00(رهتتتتتت ر2ت تتتتتن  ر)ر تتتتت ر)لوقسيتتتتتي(رر تتتتتبيرلودرتتتتت يرلوتتتتتت ركتتتتتن ر ي تتتتتنريت  تتتتتتطرل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت  .,
(رديريتتتتتنر2 هتتتتت رر تتتتت رر تتتتتبيرلودرتتتتت يرلوتتتتتت ر ي تتتتتنريت  تتتتتطرل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت ر مدتتتتتيريتتتتت ر)ريتتتتت رلودرتتتتت ي

ر%5,  تتتتتمارلودرتتتتت يرلوتتتتتت ر ي تتتتتنريت  تتتتتطرل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت ر  تتتتتغيريتتتتت رلو تتتتت ير) تتتتتنو (رلوتتتتت ر
 ي رر بيرلودر ي.

)لوميستتتتي(ريتتتت رر تتتتي ردرتتتتير)تقتتتتيس ركتتتتن ريت  تتتتطرل رحتتتتيل رلوتيلميتتتت ر لويممتتتتحرلممدتتتتيرلوي  تتتت ر تتتت ر .5
 حيييريعغ لري رلوق ار لويهن (.

ردبقنستتتتتنريييستتتتتناكتتتتتن ريت  تتتتتطرل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت رلممدتتتتتيرلو تتتتتنو ر تتتتت ر)لوميستتتتتي(ريتتتتت رر تتتتتي ردرتتتتتير) .9
 (.لوي ق ر نيجري ري ت مبيرلودرن ريل ارمبقنارام رلويقنو 

 لريتتتتتت رلوق تتتتتتارل رحتتتتتتيل رلممدتتتتتتيرلوي  تتتتتت ر تتتتتت ر)لوميستتتتتتي(ركتتتتتتن ريتتتتتت رر تتتتتتي ر)تقتتتتتتيس رحييتتتتتتيريعتتتتتتغ .02
 ك . (8,280) بكيسي (ا ن رلورنيي ر) لويهن (رتلي روهرلودرير  رييي ير

رمبقتتتتنارامتتتت رلويقتتتتنو ردبقنستتتتنريييستتتتنال رحتتتتيل رلممدتتتتيرلو تتتتنو ر تتتت ر)لوميستتتتي(ركتتتتن ريتتتت رر تتتتي ر) .00
بكيستتتتيرتدمتتتت رر(لوي تتتتيوي )(رتلتتتتي روتتتتهرلودرتتتتير تتتت رييي تتتتيرلوي قتتتت ر تتتتنيجريتتتت ري تتتتت مبيرلودرتتتتن ريل تتتتا

 .2(ر 2501.51)
(رعتتتتتلبيركتتتتتن رلرحتتتتتيل رلودرتتتتت ير ي تتتتتنر02 تتتتتتيريتتتتتيلي ريتتتتت ر  تتتتتاراعتتتتتيريتتتتتيلي رريتتتتت وجر)رهرتتتتتنأ .00

 بن ت ننرلو نو .ريليين ر
 ه ري رلودر يرلوت رتتلنيارر%022ي رلودر يركنرارر تتتتتتتتتتتتتتبيرلوتحك ر ي نرر%02هرتنأريتنرر تتتتتتتتتتتتتتدتتهر .02

بيرو رتت ن زرر تر%ر25و رينز ا(ر هرنأردر ير  تمارر تدت نرإربنو لحيسر  رلوقملير)تيكي ر زلرنا
 .%05لوتحك ر ي نر

 كتتتتتتن ررل رحتتتتتيل رلويممتتتتتتحرومتتتتتتاردرتتتتتيرامتتتتتت رحتتتتتتيىربنور تتتتتبيروي يتتتتتت عرلويتتتتتتيلي رتتتتتت رييل تتتتتتيريت  تتتتتتط .02
 (.,-2لوعكا)لوي مطر  روييرنر
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ر
ر

ر.(ريت  طرل رحيل رلويممحروماردريربنور بيروي ي عرلوييلي ,-2لوعكار)
لم تتتتن ر-ديتتتتت  ر–ريحتتتتاريتتتت رلوي متتتتطر  رل رحيل تتتتنارلممدتتتتيرومدرتتتت يركنرتتتتاريحتتتتييسربنمق تتتتن ر)ح يةتتتتنار

 لوديت  .يل م ر  ني  (ر ظ ير   يردر يرعنوسر  رلرحيل  نر  رق  ر
تتتتتت رييل تتتتتيري متتتتتطريت  تتتتتطرل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت رومتتتتتاردرتتتتتيرامتتتتت رحتتتتتينربنور تتتتتبيروي يتتتتت عرلويتتتتتيلي ر .05

 (.5-2لوعكا)رلوي مطر  ر كن روييرن

 
ر.لوييلي (ريت  طرل رحيل رلوتيلمي روماردريربنور بيروي ي عر5-2لوعكار)

 بليرييل يرلودر ير لت ننرلرحيل  نر  ري تميرلوييلي رظ يرورنرلو ي لرلوتنو : .01

 

 

اكساء  بيتون حفريات

 خارجي
 موقع فرش كهربائية صحية عزل

 

 

اكساء  بيتون حفريات

 خارجي
 موقع فرش كهربائية صحية عزل

اكساء 

 داخلي

اكساء 

 داخلي
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ر ر د ن.ر(رلت ننرلرحيل نارلودر ير  رلوييلي 02-2لو ي لر)

  10.00 10.00 13 0 ال  وجد انحراف

 3.85 5 1 االنحراف دائما نحو الموجب

 50.77 66 2 االنحراف دائما نحو السالب 90.00 54.62

  35.38 35.38 46 3 انحراف متذبذب

 sum 130 100   

يتتتت رلودرتتتت يركتتتتن رلرحيل  تتتتنربكتتتتارلويتتتتيلي ررحتتتت رلو تتتتنو ر تتتت رر%ر50ريحتتتتاريتتتت رلو تتتتي لر  رحتتتت لو  .,0
لول ر.رتقيةبتتتتتتتن رر%25 ر تتتتتتتبيرلرحتتتتتتتيل رلودرتتتتتتت يرلويتودتتتتتتتو ررتقيةبتتتتتتتن رلرحيل تتتتتتتهري  تتتتتتت ري يتتتتتتتن رر%2حتتتتتتتي ر
 ركنرتتتتتاربن ت تتتتتننرلو تتتتتنو ر ت زاتتتتتارامتتتتت رر تتتتت رلمق تتتتتن ر هتتتتتولريت ل تتتتتحريتتتتترلودرتتتتت يرلرحيل تتتتتنا ومتتتتت ر

 رهنر  رلو قيلارلو نبقي.ًر يلل  تبنيلارلإلح نيسيرلوت رت رإ

وتتتت ر ضتتتت رقتتتتس رتقيييةتتتتيرودرتتتت يرلمايتتتتنلر مدتتتتيريتتتت رلوقتتتتس رلو لمستتتتي ر هتتتتولروتتتتس رلي رسييتتتتارإر تتتتترت ر  رلوتتتتي ر
بنورتي تتتتتير امتتتت ر تتتت يسرإي ندستتتتيرويتتتتير لقلستتتتتيرر ويتتتتير تتتتي يردتتتتيويارتمتتتتيلينردر تتتتتبيركديتتتتيسريتتتت رلودرتتتت ي.رهتتتتول

اتتتت رتر يتتتتورلويتتتتيلي ركتتتت  رلوقتتتتس رلور نيستتتتيرو تتتتونرلويتتتتيلي ر قتتتتاريتتتت رقسي تتتتنرلوقتتتتس رلوتقيييةتتتتي.ربقتتتت ر  رر تدتتتتير
كنرتتتتارضتتتتي رلوحتتتتي يررإول لورظتتتتير سيتتتتنرنارامتتتت ري تتتتت ىرلودرتتتت يرو حتتتتدريرمقيت تتتتنريلر ستتتتيرهتتتتونرل رحيل تتتت

رلوي ي حي.

 مستوى البنود: االختباران اإلحصائية على 4-4-3

بيقنيرتتتتتتيرلوتحمتتتتتتسيارلإلح تتتتتتنيسيرامتتتتتت ري تتتتتتت ىرلويتتتتتتيلي ريتتتتتت ررظييت تتتتتتنرامتتتتتت ري تتتتتتت ىرلودرتتتتتت يرريحتتتتتتار
وي تتتتتتتنرييييةتتتتتتتيريعتتتتتتتي عر لو تتتتتتت يسرلوييلتتتتتتتيرلوتتتتتتتت رت تتتتتتتارإ  تتتتتتت يرتبتتتتتتتني ر لضتتتتتتتمردتتتتتتتي رلويرتتتتتتتت رلور تتتتتتتني روم

لويعتتتتتتتنمارلو تتتتتتتيينار  تتتتتتتي رلويعتتتتتتتنمار ل رحيل تتتتتتتنارامتتتتتتت ري تتتتتتتت ىرلوت ن تتتتتتتيا)لودر ي(ر إلظ تتتتتتتنير تحييتتتتتتتير
رام ري ت ىرلودر ي.رقيرنردإ يل رل  تبنيلارلإلح نيسير سضن ر

دتتتتتي رنردتتتتتإ يل رتحميتتتتتارلح تتتتتني ر  تبتتتتتنير يضتتتتتسيرت تتتتتن  رلويت  تتتتتمناردتتتتتي ركيستتتتتنارلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي ر
 لوميستتتتتتنارلو لمستتتتتتيرامتتتتتت ري تتتتتتت ىردرتتتتتت يرلويتتتتتتيلي  ر   يةرتتتتتتنرل  تبتتتتتتنيرامتتتتتت ركتتتتتتاردرتتتتتتيريتتتتتت رلودرتتتتتت ير تتتتتت ر
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(روليرتتتتتتي ريتتتتتتيلبمتي .رTير ي تتتتتنلرلوميستتتتتيرلوير تتتتتوسر بن تتتتتت يل رل تبتتتتتني)ي تتتتتنوي  ري تتتتتنلرلوميستتتتتيرلوتقيييةتتتتت
  ت رل تبنيرلو يضسنارلوتنوسي:

  رلومعتتت  رلوتقيييةير لومعتتت رت  ير ي  رولاري ويرإح تتتنيسيردي ريت  تتتطررالصببفرية:الفرضببية  
رH0:μ1=μ2رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر.لور نيسيروماردريرام رحين

  رررررررررررت  ير ي  رولاري ويرإح نيسيردي رالبديلة:الفرضية(μ 1 ررر≠ررر μ2) H1:  
رلومع  رلوتقيييةير لومع  رلور نيسيرومدر ي.ررررررررريت  طررررر
 :ين )>أو<( وبالتالي مجال قيمة مستتتتتتتول الناللة من  ل بذيل واالختبار 59.0 نسبببببببة الموثوقية

 .α  =595.0طرف 

(رعتتتتتتتتتلبير02)يعتتتتتتتتتتيكن ردتتتتتتتتتي رلويتتتتتتتتتيلي ر)(ردرتتتتتتتتتيل ر05  رهرتتتتتتتتتنأر) تتتتتتتتتيل رل  تبتتتتتتتتتنيلارتدتتتتتتتتتي رورتتتتتتتتتنريتتتتتتتتت رإ
كتتتتتتتتتتتن رلو تتتتتتتتتتتي ردتتتتتتتتتتتي ركيسنت تتتتتتتتتتتنرلوتقيييةتتتتتتتتتتتير لو لمستتتتتتتتتتتيريلر سن /  هيةتتتتتتتتتتتنر   رسيكتتتتتتتتتتت ريينر(رعتتتتتتتتتتتلبي(ر02 ر)

يدتتتتتتتتتي رورتتتتتتتتتنرلودرتتتتتتتتت يرلوتتتتتتتتتت ركنرتتتتتتتتتارلو تتتتتتتتتي  رر(00-2لو تتتتتتتتتي لر)ر( 5.رلويمحتتتتتتتتتحر)و متتتتتتتتتنربن تتتتتتتتتورلوليرتتتتتتتتتي
.رييتتتتتتتتتتنر متتتتتتتتتيروتتتتتتتتتتييرنر  تتتتتتتتت ير متتتتتتتتتتار لضتتتتتتتتتمر تتتتتتتتتت رتقتتتتتتتتتتيييريلر ستتتتتتتتتيرلو لمستتتتتتتتتتي رردتتتتتتتتتي ركيسنت تتتتتتتتتتنرلوتقيييةتتتتتتتتتي

كيستتتتتتتتنارهتتتتتتتتونرلودرتتتتتتتت يرقتتتتتتتتيرسكتتتتتتتت  ريغمتتتتتتتت ردإ يتتتتتتتتنو رلودرتتتتتتتت ير  رقتتتتتتتتيرسكتتتتتتتت  رظتتتتتتتتنهيلر تتتتتتتت رحتتتتتتتتنلركتتتتتتتتن ر
.ر امستتتتتتتتتهرقيرتتتتتتتتتنربح تتتتتتتتتن ري يتتتتتتتتت عرلرحيل تتتتتتتتتنارلودرتتتتتتتتتيراتتتتتتتتت رلوقسيتتتتتتتتتيرل رلت نهتتتتتتتتتهر تتتتتتتتت ركتتتتتتتتتارلودرتتتتتتتتت ير لحتتتتتتتتتي

وممتتتتتتتت ر تتتتتتتتمد ر لم تتتتتتتتيىرلوتقيييةتتتتتتتتير تتتتتتتت ركتتتتتتتتارلويتتتتتتتتيلي ر رتتتتتتتتت روتتتتتتتتييرنربلتتتتتتتت رلودرتتتتتتتت يرقسيتتتتتتتتيرلرحيل  تتتتتتتتنرل
إي تتتتتتتتتتتتتند  رقيرتتتتتتتتتتتتتنربح تتتتتتتتتتتتتن ري يتتتتتتتتتتتتت عرقسيتتتتتتتتتتتتتيرلودرتتتتتتتتتتتتت يرولارل رحتتتتتتتتتتتتتيل رلو تتتتتتتتتتتتتمد ر كنرتتتتتتتتتتتتتارقسيت تتتتتتتتتتتتتنر

كنرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارسيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيرلودرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يرولارل رحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيل رلوي  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ر ي يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عرقر(-39,735,336.13)
.ر هتتتتتتتتتتتتتتولريتتتتتتتتتتتتتتيلرولارلوقسيتتتتتتتتتتتتتتيرلو تتتتتتتتتتتتتتنوبييتتتتتتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتتتتتت يرر%05  ريتتتتتتتتتتتتتتنرر تتتتتتتتتتتتتتدتهرر(6,033,334.41)

لوقتتتتتتتتتس رلو تتتتتتتتتنوبي ركيتتتتتتتتتنر  رهتتتتتتتتتولرلوتتتتتتتتتتحك روتتتتتتتتت رتمتتتتتتتتت رامتتتتتتتتت ر  رهرتتتتتتتتتنأررتتتتتتتتتز عرلرحيل تتتتتتتتتنارلودرتتتتتتتتت يررحتتتتتتتتت ر
لوغنستتتتتتتتتيريرتتتتتتتتتهري تتتتتتتتتمحيرلويتل تتتتتتتتتير  رزةتتتتتتتتتنيسرلوميستتتتتتتتتنا رلريتتتتتتتتتنرسيكتتتتتتتتت رت  تتتتتتتتتييرووتتتتتتتتتأردتغمستتتتتتتتتيركيستتتتتتتتتنار
لودرتتتتتتت يريتتتتتتت ر تتتتتتتيلري تتتتتتت ر تتتتتتت سيرلوقسيتتتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتتيرو تتتتتتتن ر ووتتتتتتتأرإلوتتتتتتتيل رلويتل تتتتتتتيربنولقتتتتتتتيريتتتتتتت ر  تتتتتتتير

نلرضتتتتتتتتتبطر حينستتتتتتتتتيرلولقتتتتتتتتتيرييتتتتتتتتتنرس تتتتتتتتتي رييحتتتتتتتتتحرلولقتتتتتتتتت يرلوتتتتتتتتتت رتلتدتتتتتتتتتيررقمتتتتتتتتتيرضتتتتتتتتتلير تتتتتتتتت ري تتتتتتتتت
ركم يرلويعنية رلو ري سيري ر  ير  يى.

ر
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ر.ر(ومييت نرلو لمسيرا رلوتقيييةي)ريلر  رولارل رحيل رلوري(رلودر ر00-2 ي لر)

ر.تقيس ر  يشر يدرييارلويي ل A14 

 A18 .يمز ر/  ري رلو قار كارين, ينمير/ر2 \ك 052اسنيروي محيديت  راني ر

 A20 .2/ك رل يرا/ 252لوي ممراسنير/تقيس ر   ربي ره يي ري رلوديت  ر

 A24 .2 /رك 252راسنيربنوقنو ري ممرديت  ر

 A31 .  /05/رليت نعر  /5/ا رتقار ر ينميريك   ر  ي ررح ير تمدس رتقيس 

 A33 .  ر02×رر05رلو ممرام رتسن ناردرن 

رلو ني سيرلو    رور ل وراتبنارتيكي  A36 

ر لو  هر2 /ك /252/راسنيرلوظنو ر لو  هر2 /ك /222/راسنير   نرظي رام رل  يردإ يرار ني سيرل يرتسيرزيةقي
 .يمز رينر كار2 /ك /222/راسنيرلدس ردإ يرارتيي وسيريعيرلويلب 

A37 

راسنيرل  يير لو  هر2 /ك /222/راسنير   نرظي رام رل  يردإ يرار ل  قيروم ييل ريل مسيرل يرتسيرزيةقي
 .يمز رينر كارلوي نجرعبأرل ت يل ري ر2 /ك /252/

A38 

 A41 . لويهن رلوق اري ريعغ لرحييير تيكي رتقيس 

 A42 .ومر ل ورلويري  رير  ير تيكي رتقيس 

 A46 .ومييل  ر تيريارر عرإ يرتسيرق نماردرن 

 A53 .  /05/ليت نعرلو  لر ريم   ير  /0/ر ينميرلوي م رلوي ن ري رويييلجر زيسر تيكي رتقيس 

 A55 .وم ييل ر مر ر ييليسأربي ر تيكي رتقيس 

 A56 لمد ل .روديلمسشرلوي م رلوديي   رلوي ن ري رحب نار تيكي رتقيس 

 A60 . رنيييرقنيييرومييلجرتبنوسطر تيكي رتقيس 

 A61 .  /02/راي (رومييلدزة )رلوي م رلوي ن ري رحب نار تيكي رتقيس 

 A64 .لوعي  ر  حريم 0+01ر ينميرل  محيرولزلرل دارمبقير ايارتقيس 

ر.لوتيييرو  ل ار  /2/ ينمير تيية   يرلو ل ر تيكي رتقيس  A67 

ر.لوتيييرو  ل ار  /02/اي ريحززرلويري  رومن ر تيكي رتقيس  A68 

رر0رقمي-0 ررحن .ً  A76 

ر. تنرم ري  نسري رلرش2رقمير س   رري ر  رطربنو ايرتيكي  A78 

ر.لوي ممنار  حر يليةيريد وير تيكي رتقيس  A86 

ر.لمر لعر   يري رق دريي نسر تيكي رتقيس  A120 

ر. كسيسن ر يزةن ري ديرمن وير تر يورتقيس  A130 

 تحد د البنود الرئيسية المسؤولة ع  انحرافان الكلفة: 4-5

ر ز ر رزاتتتتتيرلويتتتتتتيلي رلويمنبقتتتتتيرورزاتتتتتيرلودرتتتتتت ييسر مدتتتتتتيريتتتتت رلوتتتتتي ربلتتتتتيرتحييتتتتتيررزاتتتتتيرلودرتتتتتت ير ك ر تتتتتنريقتتتتتي ر
ً وي  رتحيييرلودر ير ربعكارييس  را ريلظ رلرحيل نارلومم يربنوقس رلويممقي.ريلوي 
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 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

ر%02و تتتتتتولرلوتحميتتتتتتار  رسكتتتتتت  رريتتتتتت رلويت قتتتتتت ر  قتتتتتن رر.(ABC)ل تتتتتت يل رتحميتتتتتتارروتحييتتتتتيرهتتتتتتونرلودرتتتتتت يرتتتتتتت  ر
ً ويراتتتت ر يتتتت رلودرتتتت ير تتتتيرر%52يتتتت رل رحيل تتتتنا ر يتتتتنرلور تتتتبيرلويتبقستتتتير يقتتتتيليهنرر%52يتتتت رلودرتتتت يري تتتت

 ر[.,]ي رل رحيل نار%02يت ن زرتنظييهنر

 رىومتتتتارريتتتت وجرامتتتت رحتتتتيرل ر(ردرتتتتي022لوقستتتتن ردتحميتتتتارلودرتتتت يرلويعتتتتتيكيروميتتتتيلي ر لوتتتتت ردمتتتت راتتتتييهنر)رتتتتت  ر
ر(:02-2(رعكار)9-2عكا)ر ينارام رتق س رلودر يرإو رظي ريرهولرلوتحمياسلتي

 
ر(رعلبي.02ودر يرري وجر)ر(ABC)(رتحميار9-2لوعكار)

 
ر(رعلبي.02ري وجر)ودر يرر(ABC)(رتحميار02-2لوعكار)

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

15913172
1

2
5

2
933374
1

4
5

4
953576
1

6
5

6
973778
1

8
5

8
99
39
7

10
1

10
5

10
9

11
3

11
7

12
1

12
5

12
9 ة
مي

اك
تر

ال
ق 

طل
م
ال
ف 

را
ح

الن
 ا
ة
نب

س

ترقيم البنود

شعبة( 24)وبنعد نمعذج (ABC)تحليل 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

15913172
1

2
5

2
933374
1

4
5

4
953576
1

6
5

6
973778
1

8
5

8
99
39
7

10
1

10
5

10
9

11
3

11
7

12
1

12
5

12
9 ة
مي

اك
تر

ال
ق 

طل
م
ال
ف 

را
ح

الن
 ا
ة
نب

س

ترقيم البنود

شعبة( 13)وبنعد نمعذج (ABC)تحليل 



    44                                                                   الفصل الرابع: الدراسة التحليلية 

 

 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

  بنةةةةودA)) :رلو يتتتتيحتتتتييرلوبتتتتنحظ  رتليةتتتتير)A(بنر تتتتنري ي اتتتتيرلولرن تتتتيرلوتتتتت رتدمتتتت رر تتتتبيرت ل تتتتيهنرر
هتتتتتونرلوليرتتتتتي.ر تتتتتيو راتتتتتييهنرلوقميتتتتتارريتتتتت ر%52 تتتتت رحتتتتتي رتعتتتتتكارقسيتتتتتيرر%02 تتتتت رلوليرتتتتتيرلوييي  تتتتتير

لتدتتتتيرلولرن تتتتيرلوتتتتت رترتيتتتت ر ر ر تتتتنرتحتتتت  رامتتتت رلور تتتتبيرلمامتتتت ريتتتت رلوقسيتتتتيرلوييي  تتتتي ر بنوتتتتتنو رتُرإ
ًظيسر  رلوتحميا.رلو ييو ونر  ه رلولرن يرلوي

  بنةةةةةود(B): تتتتت رر%22هتتتتت ري ي اتتتتتيرلولرن تتتتتيرلوتتتتتت رتدمتتتتت رر تتتتتبيرت ل تتتتتيهنر تتتتت رلوليرتتتتتيرلوييي  تتتتتير 
 .ي رهونرلوليرير%05عكارقسييرحي رتُر

  بنةةةةةود(C): تتتتت رر%52هتتتتت ري ي اتتتتتيرلولرن تتتتتيرلوتتتتتت رتدمتتتتت رر تتتتتبيرت ل تتتتتيهنر تتتتت رلوليرتتتتتيرلوييي  تتتتتير 
ت يتتتتار تتتت رلوتحميتتتتار ووتتتتأرر هتتتت رلولرن تتتتيرلوتتتتت راتتتتنيس ر،  قتتتتطريتتتت رهتتتتونرلوليرتتتتير%5عتتتتكارقسيتتتتيرحتتتتي رتُر

  ومظيسراييهنر ضليرتنظييهنرام رلوقسيي.

وتتتتتتتت رتحييتتتتتتتتيرلويتتتتتتتتيليرتحميم تتتتتتتتنر يتتتتتتتت رظتتتتتتتت رل رتقتتتتتتتتنلرإسقتتتتتتتت  رلوتحميتتتتتتتتار تتتتتتتت رلوديلستتتتتتتتيرامتتتتتتتت رتحييتتتتتتتتيرلوليرتتتتتتتتير
رلويتغيتتتتتتتتتيرلوتتتتتتتتتو ر تتتتتتتتتتق  رامستتتتتتتتتهرايمستتتتتتتتتيرلوتحميتتتتتتتتتا.ربلتتتتتتتتتيرتيتيتتتتتتتتت رلولرن تتتتتتتتتيرلويتتتتتتتتتيليرتحميم تتتتتتتتتنرترنزوستتتتتتتتتن ر

رقتتتتتتتتتتتتت  ردتحييتتتتتتتتتتتتتيرلوي يتتتتتتتتتتتتت عرلوتيلميتتتتتتتتتتتتت رومقتتتتتتتتتتتتتس رروتتتتتتتتتتتتت رلم تتتتتتتتتتتتتغير)ح تتتتتتتتتتتتت رقسيت تتتتتتتتتتتتتن(إيتتتتتتتتتتتتت رلممدتتتتتتتتتتتتتير
لويممتتتتتتتت  رتحميم تتتتتتتتن.ر يتتتتتتتت رظتتتتتتتت ررتتتتتتتتيي رلو تتتتتتتتي لرلوتتتتتتتتو رسظ تتتتتتتتير ينيرتتتتتتتتنر لوتتتتتتتتي طردتتتتتتتتي رلوقتتتتتتتتس رلويحتتتتتتتتييسر

ربنوتليةير اييرلولرن يرلوت رتعكارهونرلوقس .

.ر تتتتت  ر(ركتتتتتارامتتتتت رحتتتتتيى02(ر لوريتتتتت وجر)02 وج) تتتتترق  ردييل تتتتتيرلوتحميتتتتتارامتتتتت رلويتتتتتيلي رولارلوريتتتتت
 رلوليرتتتتيرلوييي  تتتتير تتتت رحتتتتي ر تتتترلتديرلويتغيتتتتيرلوتتتتو ر تتتتسحييرقتتتتس ردرتتتت يرلومعتتتت  ر تتتت رتحميمرتتتتنررلتيتتتتير تتتت

ت تتتترييرلوي ي اتتتتنارهتتتت ريت  تتتتطرل رحتتتتيل رلويممتتتتحرو تتتتونرلودرتتتت ي.ر امستتتتهرقيرتتتتنردييل تتتتيرلوتحميتتتتار  تتتتحر
(ر لوتتتتتتو رسظ تتتتتتيرايرتتتتتتيريتتتتتت رلودرتتتتتت ير  تتتتتتحرت م تتتتتتم نرلوترتتتتتتنزو ر سظ تتتتتتير02(روميتتتتتتيلي ر)00-2لو تتتتتتي لر)

.رحيتتتتت رتتتتتت روحتتتتتارلوييل تتتتتير(Aيتتتتت رلو يتتتتتير)رمدرتتتتت يو  تتتتتطرل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحرلوي يتتتتت عرلوتيلميتتتتت روقتتتتتس ريت
ر(.9كنيمير  رلويمححر)

بنوتنو ر رمتوسةةةةةةةط االنحراف الم لق للبنود ومتوسةةةةةةةط قيمها التقد رية كينرت رلوي طر  رهولرلو ي لردي ر
ًظيرام رظ يرورنرر بيرلوقسيي ر.رل رحيل رلويممحري ر%52لوتقيييةيرومدر يرلوت رت

ر

ر
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 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

ر(رعلبي.02ومييلي رولارلوري وجر)ر(ABC)(رتحميار00-2لو ي لر)

 شعبة 42مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
التقديرية 

)%( 

القيمة 
التقديرية 
التراكمية 

)%( 

 القيمة النهائية
انحراف 
الكلفة 
 المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

التراكمي 
)%( 

Group التسلسل 

w24 10294491 21.89% 21.89% 9447109.0 847382.0 14% 14.4% A 1 

w21 1222567 2.60% 24.49% 875544.2 347022.5 6% 20.3% A 2 

w25 6045938 12.86% 37.34% 6362132.9 316194.9 5% 25.6% A 3 

w52 420000 0.89% 38.24% 168693.0 251307.0 4% 29.9% A 4 

w37 481340 1.02% 39.26% 240477.4 240862.6 4% 34.0% A 5 

w23 614050 1.31% 40.56% 382222.9 231827.1 4% 37.9% A 6 

w16 677448 1.44% 42.01% 453687.9 223759.6 4% 41.7% A 7 

w12 610438 1.30% 43.30% 452749.1 157688.4 3% 44.4% A 8 

w42 1554155 3.30% 46.61% 1399440.2 154714.8 3% 47.0% A 9 

w29 600130 1.28% 47.88% 448074.8 152055.2 3% 49.6% A 10 

w121 1315350 2.80% 50.68% 1188170.0 127180.0 2% 51.8% A 11 

w34 190350 0.40% 51.09% 68297.6 122052.4 2% 53.8% A 12 

w8 208950 0.44% 51.53% 86976.2 121973.8 2% 55.9% A 13 

w10 189859 0.40% 51.93% 69337.9 120521.4 2% 57.9% A 14 

w113 176000 0.37% 52.31% 58666.7 117333.3 2% 59.9% A 15 

w114 162000 0.34% 52.65% 44685.0 117315.0 2% 61.9% A 16 

w32 1006450 2.14% 54.79% 1119688.7 113238.7 2% 63.8% A 17 

w41 1046200 2.22% 57.02% 1155229.0 109029.0 2% 65.7% A 18 

w125 131040 0.28% 57.29% 25740.0 105300.0 2% 67.5% A 19 

w83 291822 0.62% 57.92% 187329.1 104493.1 2% 69.3% A 20 

w48 1489255 3.17% 61.08% 1397058.1 92196.9 2% 70.8% A 21 

w64 395842 0.84% 61.92% 306486.0 89355.7 2% 72.3% A 22 

w22 889387 1.89% 63.81% 819438.8 69948.4 1% 73.5% A 23 

w5 105875 0.23% 64.04% 38028.6 67846.4 1% 74.7% A 24 

w128 78711 0.17% 64.21% 13943.3 64767.7 1% 75.8% A 25 

w65 438889 0.93% 65.14% 376606.5 62282.3 1% 76.8% A 26 

w84 152000 0.32% 65.46% 91996.6 60003.4 1% 77.8% A 27 

w38 1274350 2.71% 68.17% 1217772.2 56577.8 1% 78.8% A 28 

w39 983750 2.09% 70.26% 931880.4 51869.6 1% 79.7% A 29 

w132 306850 0.65% 70.92% 256604.6 50245.4 1% 80.5% B 30 



    44                                                                   الفصل الرابع: الدراسة التحليلية 

 

 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

رالقةةةةةةةيم التقد ريةةةةةةةة العاليةةةةةةةة للبنةةةةةةةود ذان االنحةةةةةةةراف األكبةةةةةةةرريحتتتتتتتاريتتتتتتت رهتتتتتتتولرلو تتتتتتتي لر   ضتتتتتتت  ر
امتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتت يرلوي يعتتتتتتتتتيرلوقسيتتتتتتتتتيرر تتتتتتتتتن رحيل ر تتتتتتتتت رلومم تتتتتتتتتيروتتتتتتتتت رسكتتتتتتتتت ريقت تتتتتتتتتيل رر.رإول رالمةةةةةةةةةدارسفةةةةةةةةةي 
ًظي(رإريتتتتتتتتتتنرتلتتتتتتتتتيلهنرإ) ب وتتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتت يرولارلوقسيتتتتتتتتتيرلمامتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتت رنوتتتتتتتتتتنو رلرحتتتتتتتتتتيل رقسيت تتتتتتتتتتنرويتتتتتتتتتيريتتتتتتتتتت

 لومع  رلوتقيييةي.ر

 االستنتاجان اإلحصائية: 4-5-1

 الفئةةةةةة (A):يتتتتت رقسيتتتتتير  تتتتتم رل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحرر%52(ردرتتتتتيريتتتتت رلودرتتتتت يريتتتتتنرر تتتتتدتهر09)رعتتتتتكا رر
يتتتتت راتتتتتييري يتتتتت عرلودرتتتتت يرعتتتتتكمارر%00ومدرتتتتت ي.رحيتتتتت ر  رهتتتتتونرلودرتتتتت ير لوتتتتتت ردمغتتتتتارر تتتتتبيراتتتتتييهنر

يتتتتيلرامتتتت رإرتتتتهر ر ريل ر.ر هتتتتولرإيتتتت ريت  تتتتطرلوقتتتتس رلوتقيييةتتتتيروي يتتتت عرلودرتتتت ير%2, سضتتتتنريتتتتنرر تتتتدتهر
رلودر يرولارلوقسييرلوتقيييةيرلممدي.رقيةبن ر  رلودر يرولارل رحيل رلممديره رت

 الفئةةةةةة (B):يتتتتت رقسيتتتتتير  تتتتتم رل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحرر%05(ردرتتتتتيريتتتتت رلودرتتتتت يريتتتتتنرر تتتتتدتهر22)رعتتتتتكا رر
يتتتتت راتتتتتييري يتتتتت عرلودرتتتتت يرعتتتتتكمارر%00ومدرتتتتت ي.رحيتتتتت ر  رهتتتتتونرلودرتتتتت ير لوتتتتتت ردمغتتتتتارر تتتتتبيراتتتتتييهنر

ري ريت  طرلوقس رلوتقيييةيروي ي عرلودر ي.ر%02 سضنرينرر دتهر

 لفئةةةةةةةا (C):يتتتتتت رقسيتتتتتتير  تتتتتتم رل رحتتتتتتيل رلويممتتتتتتحرر%5(ردرتتتتتتيريتتتتتت رلودرتتتتتت يريتتتتتتنرر تتتتتتدتهر0,)رعتتتتتتكا رر
يتتتتت راتتتتتييري يتتتتت عرلودرتتتتت يرعتتتتتكمارر%51ومدرتتتتت ي.رحيتتتتت ر  رهتتتتتونرلودرتتتتت ير لوتتتتتت ردمغتتتتتارر تتتتتبيراتتتتتييهنر

ري ريت  طرلوقس رلوتقيييةيروي ي عرلودر ي.ر%02 سضنرينرر دتهر

(رعتتتتتتتتتلبير   تتتتتتتتتمرنرلوتتتتتتتتت ررتتتتتتتتتتني ر02)كيتتتتتتتتتنرتتتتتتتتتت رييل تتتتتتتتتيرهتتتتتتتتتولرلوتحميتتتتتتتتتارامتتتتتتتتت ردرتتتتتتتتت يريتتتتتتتتتيلي رريتتتتتتتتت وجر
ولارلوريتتتتتتتتتتت وجريتتتتتتتتتتت ردرتتتتتتتتتتت يريتتتتتتتتتتتيلي رر(A)رلو يتتتتتتتتتتتي(ر02-2يعتتتتتتتتتتتند ير ستتتتتتتتتتتهرحيتتتتتتتتتتت ريدتتتتتتتتتتتي رلو تتتتتتتتتتتي لر)

ولارلوريتتتتتتتتتتت وجر تتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتتيلي رر(A)رلو يتتتتتتتتتتتي(رعتتتتتتتتتتلبير لوتتتتتتتتتتتت رتعتتتتتتتتتتتيأر تتتتتتتتتتت ر ومتتتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتت يريتتتتتتتتتتت ر02)
ر.(02يمححر)لو(رعلبي.ر02)

ر

ر

ر
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 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

ر.(رعلبي02ري وجر)ومييلي رولارلور(ABC)تحميار(ر02-2لو ي لر)

 شعبة 31مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
التقديرية 

)%( 

القيمة 
التقديرية 
التراكمية 

)%( 

 القيمة النهائية
انحراف الكلفة 

 المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

التراكمي 
)%( 

Group التسلسل 

w24 2473619 12.77% 12.77% 2352592.7 121025.8 9% 8.9% A 1 

w25 1524183 7.87% 20.64% 1429890.4 94292.1 7% 15.8% A 2 

w54 236700 1.22% 21.87% 144413.3 92286.7 7% 22.6% A 3 

w42 648280 3.35% 25.21% 568156.1 80123.9 6% 28.5% A 4 

w34 195000 1.01% 26.22% 130802.2 64197.8 5% 33.2% A 5 

w30 676560 3.49% 29.71% 624993.6 51566.4 4% 37.0% A 6 

w19 711895 3.68% 33.39% 660597.2 51297.8 4% 40.8% A 7 

w131 868981 4.49% 37.88% 821362.8 47617.8 3% 44.3% A 8 

w64 237595 1.23% 39.10% 191378.5 46216.5 3% 47.6% A 9 

w48 597063 3.08% 42.19% 555360.4 41702.1 3% 50.7% A 10 

w39 382928 1.98% 44.16% 342880.2 40047.3 3% 53.7% A 11 

w6 207656 1.07% 45.24% 172773.5 34882.8 3% 56.2% A 12 

w38 445365 2.30% 47.54% 411257.3 34107.7 3% 58.7% A 13 

w83 96106 0.50% 48.03% 63005.2 33101.1 2% 61.2% A 14 

w45 218127 1.13% 49.16% 187049.8 31077.2 2% 63.4% A 15 

w21 596242 3.08% 52.24% 566422.2 29819.4 2% 65.6% A 16 

w29 341783 1.76% 54.00% 313823.3 27959.2 2% 67.7% A 17 

w12 222788 1.15% 55.15% 195383.5 27404.0 2% 69.7% A 18 

w130 75375 0.39% 55.54% 50222.5 25152.5 2% 71.5% A 19 

w81 175663 0.91% 56.45% 152912.5 22750.0 2% 73.2% A 20 

w37 165040 0.85% 57.30% 144369.3 20670.7 2% 74.7% A 21 

w52 205067 1.06% 58.36% 184617.6 20449.1 2% 76.2% A 22 

w22 732283 3.78% 62.14% 713257.6 19025.7 1% 77.6% A 23 

w65 242128 1.25% 63.39% 223364.1 18763.4 1% 79.0% A 24 
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 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

يتتتتت راتتتتتييرلودرتتتتت يرلوممتتتتت ر عتتتتتكمارهتتتتتونرر%05درتتتتتيردر تتتتتبيرر02تعتتتتتكماريتتتتت رر(A) الفئةةةةةة ر تتتتتيرهرتتتتتنر  ر
يتتتتتتتت ريت  تتتتتتتتطرلوقسيتتتتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتتتيرر%12يتتتتتتتت ريت  تتتتتتتتطرل رحتتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتتحر ر%52لودرتتتتتتتت يريتتتتتتتتنرقسيتتتتتتتتتهر

ر(رعلبي.02ومييلي ر)

(ر لوتتتتتت ردمتتتتت ر02-2ومتتتتتيرلوريتتتت و ي رلو تتتتتي لر)ر(A)رلو يتتتتتيتتتتت ربلتتتتتيرووتتتتتأرت تتتت سيرلودرتتتتت يرلويتقنملتتتتتيريتتتت ر
ردرير لوت ر تت رامي نرلوتحمسيارلويحقي.رر01اييهنر

 (رعلبي.02(رعلبير ر)02  ركيرلوري و ي ر)ر(A)ر ييي رلولودر يرر(02-2لو ي لريق ر)

نسبته من 
المطلق االنحراف 
( 31) في نموذج
 شعبة

نسبته من 
المطلق االنحراف 

( 42)في نموذج 
 شعبة

 الرمز البند

 w24 0 غ /م005مسلح بالقالب عيار بيتون  41% %.

 w25 0 غ /م155بيتون مسلح بالقالب عيار  0% 7%

 0م\ غ05.بيتون مغموس بالقالب عيار 6% %.
w21 

 w42 المنيوم للنوافذ تقنيم وتر يب منجور 0% 6%

 w34 490هنني سما ة  وتلبيس مرمرتقنيم  %. 0%

 w48 تقنيم وتر يب بالط موزاييك %. 0%

 w39 واألسقف9تنفيذ نهان زياتي للجنران  4% 0%

 w38 واالسقفزريقة اسمنتية ناخلية للجنران  4% 0%

 w83 تر يب مجرور قساطل بيتونية غير مسلحة %. %.

 w12 رنميات ببقايا المقالع على طبقات للباحات مستجلبة من الخارج الموقع 0% %.

 w37 اسون بإسمنتزريقة اسمنتية خارجية  1% %.

 w52 ومن لمجلي  وتلبيس رخامتقنيم  1% %.

 w22 0م\ غ05.بيتون مغموس بنون قالب عيار 4% 4%

 تنفيذ عزل بثالث وجوه زفت وطبقتين خيش 4% 4%
w65 

 /سم40/سم ارتفاع /5.تقنيم وبناء حجر صوري م فوف سما ة / 0% %.
w29 

 تقنيم وعمل طبقة اسبل لعزل االسطحة %. 0%
w64 

 المجموع 01% 00%
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 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 ( في المدارس:A) فئةاتجاه انحراف البنود المشتركة  4-5-2

بلتتتتتيينرح تتتتتمرنرامتتتتت رلودرتتتتت يرلوي تتتتتدبيرويلظتتتتت رل رحيل تتتتتنارلويممقتتتتتير تتتتت رلويتتتتتيلي ر تتتتت  ررقتتتتت  ردييل تتتتتير
(رلو تتتتتندحر لوتتتتتو رسق تتتتت ر02-2ميةقتتتتتيرلرحيل  تتتتتنر تتتتت رلويتتتتتيلي رلوي تم تتتتتيريتتتتت ر تتتتتيلري م تتتتتنربنو تتتتتي لر)

رلرحيل  ن.لودر يرح  رلت ننر

ر.(رتق س رلودر يرح  رلت ننرلرحيل  ن05-2لو ي لر)

 نسبة البنود الرمز نو  االنحراف
 - 0 ال  وجد انحراف

 0 1 انحراف نحو الموجب

 %50 2 انحراف نحو السالب

 %50 3 انحراف متذبذب

 
SUM 100% 

ًظيسر تتتت رل رحتتتتيل ربعتتتتكار   ن تتتت رتقتتتت ر  ر تتتتبير هكتتتتولررتتتتيىريتتتت رلو تتتتي لرلو تتتتندحر  ر يستتتت رلودرتتتت يرلويتتتت
يت تتتتتتتن سيردتتتتتتتي رل رحتتتتتتتيل ر تتتتتتت ركتتتتتتتارلويتتتتتتتيلي ررحتتتتتتت رلوقسيتتتتتتتيرلو تتتتتتتنوبير  تتتتتتتي رل رحتتتتتتتيل رلويتودتتتتتتتو ر تتتتتتت ر

رلوييلي .

ًظيسر تتتت رتعتتتتكيارل رحتتتتيل رهتتتت رولارلودرتتتت يرتقيةبتتتتن ررإوتتتت رر متتتتدريتتتت رهتتتتولرلوتحميتتتتا ًظيسرر  رلودرتتتت يرلويتتتت لويتتتت
رتتتتهردتتتتارإربنوقسيتتتتي رتتتت يرلوي يعتتتتيرامتتتت رلودر تتتت رتعتتتتكيارقسيتتتتيرلومعتتتتيرلوتقتتتتييي  ر  ر  رل رحتتتتيل ر رسمتتتتي 

ًظيرامتتتتت رلودرتتتتت يرلم ن تتتتتسير تتتتت رلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي .ركيتتتتتنرتدتتتتتي رورتتتتتنر  رهتتتتتونرلودرتتتتت ير رتت تتتتتن زرر تتتتتدت نر يتتتتت
يتتتتتتت رر%52ضتتتتتتتبطرهتتتتتتتونرلودرتتتتتتت يرسلرتتتتتتت رضتتتتتتتبطرريتتتتتتت ري يتتتتتتتاراتتتتتتتييرلودرتتتتتتت يرلويعتتتتتتتتيكي ر بنوتتتتتتتتنو ر00%

  ننرلو نو .ل رحيل .ركينرتدي ر  رر يراييرهونرلودر يركن رلرحيل  نري ينررح رل ت

 تأث ر النمذجة في التصميم على انحرافان الكلفة في المباني المدرسية: 4-6

بلتتتتتتتيرلوييل تتتتتتتيرلوتحميمستتتتتتتيرلويليقتتتتتتتير رحيل تتتتتتتنارلومم تتتتتتتيرامتتتتتتت ري تتتتتتتت ىرلويتتتتتتتيلي ر امتتتتتتت ري تتتتتتتت ىردرتتتتتتت ير
لمايتتتتتتنلر تتتتتت رهتتتتتتونرلويتتتتتتيلي  ر تتتتتترق  ر تتتتتت رهتتتتتتونرلو قتتتتتتيسردييل تتتتتتيريتتتتتتيىرل  تتتتتتت نيسريتتتتتت ريدتتتتتتي رلوريو تتتتتتير
لوريمستتتتير تتتت ريعتتتتنية رلويتتتتيلي ر تنظييهتتتتنرامتتتت رلرحيل تتتتنارلومم تتتتير تتتت رهتتتتونرلويعتتتتنية .ريتتتتت راتتتتنيسرريو تتتتير

 رلو ري تتتتتتسيرويدرستتتتتتيرب تتتتتتد رتمتتتتتتيليرتر يتتتتتتورهتتتتتتونرلمدرستتتتتتير تتتتتت ري لقتتتتتت ري تم تتتتتتي.ربنورتي تتتتتتيرتمتتتتتت  رلوت تتتتتتنيس
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 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 رتحتتتتتتنجروييل لتتتتتيريتتتتت رلوميستتتتتنارمومتتتتت ردرتتتتت يرلمايتتتتتنلرلويتلمقتتتتتير تتتتت رهتتتتتونرلويعتتتتتنية رلوريمستتتتتيرظندتتتتتتير ر
 لتتتتتيربلتتتتت ردرتتتتت يرلمايتتتتتنلرب تتتتتد ر    تتتتتسيرهتتتتتونرلودرتتتتت يرل تتتتتي.ربتتتتتنويو ريتتتتت رووتتتتتأ ريتتتتتت رييريعتتتتتي عر 

 ليتتتتتتارت تمتتتتتتيردتتتتتتي رهتتتتتتونرلويعتتتتتتنية .ر تتتتتت رإمتتتتتتنيرريو تتتتتتيريعتتتتتتنية رلمدرستتتتتتيرلوييي تتتتتتسيرتدتتتتتتي ر ليتبنم تتتتتتنربل
ًي رإوتتتتتت رتغييتتتتتتيرقسيتتتتتتيرلومعتتتتتتيريتتتتتت رييي تتتتتتيرم تتتتتتيىر هتتتتتت رر  تتتتتت ي موقةةةةةة  عامةةةةةةل انيتتتتتتار  ن تتتتتت ريتتتتتت

ر: سعيارانياري ق رلويعي عر.المشرو 

ًظيرامتتتتت راتتتتتيسرر بوغرافيةةةةةا األرض: .1  لوتتتتتت رت تمتتتتتيريتتتتت ريكتتتتتن ر  تتتتتير يتتتتت رييي تتتتتيرم تتتتتيىر تتتتتت
درتتتتت يريتتتتت ردير تتتتتنرلوح تتتتتير لوتتتتتيي ر  يتتتتتت  رلمييلجر لإلم تتتتتن رلورتتتتتنت راتتتتت رتمعتتتتتير تتتتتز ريتتتتت رلويدرتتتتت ر

 . وييهنر  رحنلر   يرييارعييير  رلمي 
ًظيربعتتتتكاركديتتتتيرامتتتت رقتتتتس ردرتتتت يرديتتتتت  رلوتن تتتتس ر قتتتتيررحتتتتتنجرإوتتتت ررميكانيةةةةك التربةةةةة: .2  لوتتتتو ريتتتت

  رسكتتتتتتت  روتتتتتتتييرنرتي تتتتتتتير تتتتتتت يةيرقن تتتتتتتسيرر(ديتتتتتتتت  ريغيتتتتتتت  )ل تتتتتتتتديللرتي تتتتتتتير  رتتتتتتتتياس ر  ن تتتتتتتنار
  بنوتنو ر بلنيرلم ن نارتترن  ري رهونرلوتي ي.

م تتتتيرتمتتتت  رامستتتتهرلوييي تتتتير)درتتتتن ر+بنحتتتتنا(ر سضتتتتنري ترو لوتتتترلقتتتتني ي تتتتنحيرلور:موقةةةة مسةةةةاحة ال .3
كيستتتتتتتيراي تتتتتتتنارلوبنحتتتتتتتنارريتتتتتتظيرتلتتتتتت يرإوتتتتتتت رلويحضتتتتتتتيرلويلتتتتتتتيرو تتتتتتونرلوييي تتتتتتتير بنوتتتتتتتتنو رت تمتتتتتتتي

 . لوبي ر يحسطرلو  ي

 تتتتتت رلودرتتتتتتن ر ليتبنم تتتتتتنريتتتتتت ردرتتتتتت يرلمايتتتتتتنلر تتتتتت رلومعتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتيرريدتتتتتتي رلوريو تتتتتتيرل رل اتيتتتتتتنيرامتتتتتت 
أرر تتتتتمس ري لمرتتتتنررضتتتت رانيتتتتاري قتتتت رلويعتتتتي عربلتتتتي رل اتبتتتتنير تتتت رت تتتترييرلودرتتتت ي.ر امتتتت ر  تتتتن رووتتتت

رت رييرلودر يرلو :

 قطررويدر بنييتبميرلودر يرهور انيسرينرتم  ررظندتي ركيسنت نر ه رلودر يرلوت رتم  ر :(F)ثابتة  بنود •
ير بنوتنو رهونرلودر ر«ر  رير  يرل ويري  ريظي راي تتتتتتتتتيريي لرلو تتتتتتتتتمم»  رايقيرو نربنوي ق رلولن ر
 .لوي ق تم  رظندتيري ينرل تم ار

 ر بتتتنوتتتتنو ر  ربل ره رلودر يرلوييتبمتتتيربتتتنويدر ر بتتتنوي ق رلولتتتن ريلتتتن ر (:Mقةةابلةةة للت)  ر) بنود •
رقيرتتغيير   رحن ار  يىرتبق رظندتي.ر وت ضتتتتتتسمرلوحنويررضتتتتتتي ريظن  ررومي لق لوحن ارلو ن تتتتتتير

(ربنور بيروبيمير92-انيسرينريدي رح تن رل م تن ري رير ت  ر))لم تن رح يررحيا(ر ر دريرايمسن ر
لومندحرلميضتتتت ر) ووأرإلم تتتتتن رلو ز رلويكعتتتتت  ري رلوقد ر   ر تتتتتممرلمي (.ر وم رارير   ير
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ريردرمدير بنوتنو رتتغييركيسيرل م تتتتتتتتتتتتتن .ر   ريظنلر  يييار  رلمي ريتمعتتتتتتتتتتتتتير ز ري رلوقد ر 
ظندتن ررسك  ر-لوت رو نرر  ريسكنرسأرلوتي ي-ي ر رلوييلبعكاران ر  ر يسر(252ديت  ري ممراسنير)

 يركييته.قيرتتغير  رلوبنحنار  رام ر ييل رل ترنيسي وم ر  رلوييلي رلوت رتحت  رام ريرن ي ر

رلويحضتتيرلوي  تتده رلودر يرلوييتبميربنوي ق رلولن رلويحسطربنويدر رضتتي رر:V)مت) رة )بنود   •
ي ر رهررحي ر(يرومبنحنالدريربي رميم ر رضتتي ريظن  رام رووأر)وميعتتي عر  رايقيروهربنويدر .ر

 .لويحضيي نحيرر  رتتمندحركيسيرهولرلودريردي رييي ير   يىرولي رتمندحرلوي تحيا

ر:ت رتحميارلودر ير ايقت نري رلويتغيية رلم ن يي ر)لويدر ر لوي ق رلولن (ر رت روييرنرلو ي لرلوتنو 

 .(رت رييردر يرلماينل01-2لو ي لر)ر

 

(راتتتتتييرلودرتتتتت ير تتتتت ركتتتتتار تتتتتريريتتتتت ر  تتتتترن رلودرتتتتت يريتتتتت رر تتتتتبيركتتتتتار تتتتتريريتتتتت ر01-2يدتتتتتي رلو تتتتتي ل)
رلوي ي عرلومم رومدر ي.ر

النم يةةةةة علةةةةى انحرافةةةةان القةةةةيم النهائيةةةةة عةةةة  دراسةةةةة مةةةةدى تةةةةأث ر مبةةةةدأ النمذجةةةةة هتتتتي رهتتتتونرلو قتتتتيسر
 سظ تتتتتيرهتتتتتولرلوتتتتتتنظييريتتتتت ر تتتتتيلرلوييل تتتتتيرلم وستتتتتيررالتقد ريةةةةةة فةةةةةي مشةةةةةاري  المةةةةةدارس فةةةةةي سةةةةةوريا.

لو تتتتتحسحير لويتنبلتتتتتيرلوينوستتتتتيرلويقسقتتتتتير ل اتتتتتنيسرتقيتتتتتس رلومعتتتتت  رلوتقيييةتتتتتيربلتتتتتير تتتتتي يرلومعتتتتت  رلور نيستتتتتير
 نيسرلويظمتتتتتتت ريتتتتتتت رتمديتتتتتتتحريدتتتتتتتي رلوريو تتتتتتتيرويعتتتتتتتنية رلويتتتتتتتيلي .ر دتر يتتتتتتتورهتتتتتتتونرلو متتتتتتت لارتتحقتتتتتتتحرل  تتتتتتتت

رلوريمسي.رت ر ض ر هيل رييحمسيروم   لرلو رهي رلوييل يرتتيح يرح لرلورقن رلوتنوسي:

 لوظيظيررلمرين ييل يررزايرلودر يري رF,M,V).رومزةنيسر  رلورق ن را رلوقس رلوتقيييةي) 
 )رييل تتتتتيرلوتبتتتتتني ردتتتتتي رلوقتتتتتس رلو لمستتتتتير لوقسيتتتتتيرلوتقيييةتتتتتير)لوريمستتتتتي(ومتتتتتاردرتتتتتيرظندتتتتتارريتتتتتطرFرامتتتتت ر)

 .Spss  رديرني ر T-testبن ت يل رل تبنيررحيى

 
 النسبة العدد النمط

ر%60رF 77 ثابتةبنود 
ر%19 25رM بنود قابلة للت) ر

ر%21رV 28 بنود مت) رة

 
ر%100ر130ر



    06                                                                   الفصل الرابع: الدراسة التحليلية 

 

 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

أو النقصةةةةةةةةةا  عنةةد القيم  ( للزيةةادة(F,M,V مةةاطنزعةةة البنود م  األن دراسةةةةةةةةةة 4-6-1
 .التقد رية

تقتتتتت  رهتتتتتونرلوييل تتتتتيرامتتتتت رلوتتتتتي طردتتتتتي رميةقتتتتتيرلرحتتتتتيل رلودرتتتتتير تتتتت رايرتتتتتيرلويتتتتتيلي رلوييي  تتتتتير  تتتتتي ررتتتتت عر
هتتتتولرلودرتتتتيربنور تتتتبيرويدتتتتي رلوريو تتتتيرلوريمستتتتي.رحيتتتت ريتتتتت ريتتتت ر تتتتيلرهتتتتولرلوتحميتتتتاريلي تتتتيرلت تتتتننرلرحتتتتيل ر

وتتتت ريلي تتتتيريتتتتيىرت ل تتتتحرر تتتت راتتتتي رلرحيل  تتتتن.رت تتتتي رهتتتتونرلوييل تتتتيرإ  رر(F,V,M)لودرتتتت يريتتتت رلمريتتتتن ر
لرحتتتتيل رلودرتتتت ير لت نهنت تتتتنريتتتت رريتتتتطرلودرتتتتيرلوتتتتتو رسقتيحتتتتهريدتتتتي رلوريو تتتتيرلوريمستتتتي.ر لمتتتت ر تتتتديارلويظتتتتتنلر

  تتتتتتيار ي تتتتتتنرر  رحيل تتتتتتنا ر ل رويتتتتتتيريتليضتتتتتتيرر(F)ي تتتتتت ر  رتمتتتتتت  ر ومتتتتتت رلودرتتتتتت يرلوظندتتتتتتتيريتتتتتت رلوتتتتتتريطر
لرحيل تتتتنارتمتتتت  ريتودوبتتتتتيرل ت تتتتنن.ر تتتتت رحتتتتي ررقدتتتتتارهتتتتنيشر امتتتت رويرحيل تتتتتنار تتتت رلودرتتتتت يرلويتغيتتتتيسريتتتتت ر

ر(رت ضمرهونرلوييل ي.09-2(ر)05-2(ر),0-2لو يل لر)ر(V)لوريطر

رر.(V)ري رلوريطر(رر  رل رحيل رومدر يرلويتغييس,0-2)لو ي لر

 

ير تتتتتتتنرر%92.86تلتتتتتتتي ر-  تتتتتتتحريدتتتتتتتي رريمستتتتتتتيرلوت تتتتتتتيس -  رلودرتتتتتتت يرلويتغيتتتتتتتيسر(,0-2)ريدتتتتتتتي رلو تتتتتتتي ل
ير تتتتتتنرر%,05.5يتتتتتت رهتتتتتتونرلودرتتتتتت يركتتتتتن رلرحيل  تتتتتتنريتودتتتتتتو ر ر%0,.12 تتتتتت رحتتتتتي ر  رر.وتتتتت رلرحيل تتتتتتناإ

وتتتتت ريتلتتتتتي ر رحتتتتتيل ريوتتتتت رإاتتتتتنيسرييل تتتتتيرر%02.,ت تتتتتننرلو تتتتتنو ر تتتتت رحتتتتتي روتتتتتييرنر لرحيل  تتتتتنريلييتتتتتنربن
رهونرلودر ير  ركارييي ي.

ر.(M)رلوريطي ررر  رل رحيل رومدر يرلوقندميرومتغيير(05-2لو ي لر)

ر
M 

V 
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تليضتتتتتار-دتتتتتي رريمستتتتتيرلوت تتتتتيس   تتتتتحري-  رلودرتتتتت يرلوقندمتتتتتيرومتغيتتتتتير(05-2)كيتتتتتنرريحتتتتتاريتتتتت رلو تتتتتي لر
بن ت تتتتننرلو تتتتنو ر وتتتت ررن ريتتتت رهتتتتونرلودرتتتت يركتتتتن رلرحيل  تتتتنري يتتتتر%0,وتتتت رلرحيل تتتتنار تتتت رحتتتتي ر  ر يسل تتتتنرإ

رلوي  تتتت .ركتتتتن رلويت قتتتت ر تتتت رهتتتتونرلودرتتتت ير  رسكتتتت  رل رحتتتتيل ريتودتتتتوبن رت تتتتننر سكتتتت رهرتتتتنأر  رلرحتتتتيل ربن
وتتتتتارامتتتتت ر  رلوتتتتتيلي ربعتتتتتكاراتتتتتن رحتتتتت لرقتتتتتس رييكزةتتتتتي ر ومتتتتت رلو تتتتتي لر امتتتتت ررتتتتتتني ريغتتتتتنييسرتينيتتتتتن  ري

ًي رإوتتتتت ري تتتتت رلوسييتتتتتارإ وتتتتت رلت تتتتتننرل رحيل تتتتتنار تتتتت ريلظتتتتت رلودرتتتتت يررحتتتتت رقسيتتتتتيرلوتقيييةتتتتتيرومدرتتتتت يرييتتتتتنريتتتتت
رلو نو .

ر.(F)ريطومدر يرلوظندتيري رلوررحيل ل ررر  (ر09-2لو ي ل)

ر

-  تتتتتتحريدتتتتتي رريمستتتتتتيرلوت تتتتتتيس -  رلودرتتتتت يرلوتتتتتتت ري تتتتتت ر  رتمتتتتت  رظندتتتتتتتير(09-2)رريحتتتتتاريتتتتتت رلو تتتتتتي ل
ريتتتتتت رهتتتتتتونرلودرتتتتتت يركتتتتتتن رلرحيل  تتتتتتنري يتتتتتتن رر%0.,5وتتتتتت رلرحيل تتتتتتنار تتتتتت رحتتتتتتي ر  رير تتتتتتنرإر%,.55تلتتتتتتي ر

يتتتتتت رلودرتتتتتت يركتتتتتتن رلرحيل تتتتتتهربنت تتتتتتننر لحتتتتتتيررحتتتتتت رلو تتتتتتنو ر  ر  رر%50.95بنت تتتتتتننر لحتتتتتتي.ر يتتتتتتنرر تتتتتتدتهر
اتتتتن ركنرتتتتار مدتتتتيريتتتت رلوقسيتتتتيرلو لمستتتتي.ر ة تتتتييربنوتتتتوكير رتتتتهردتتتتإ يل ررلوقسيتتتتيرلوتقيييةتتتتيرو تتتتونرلودرتتتت يربعتتتتكاحر

يتتتتتت رر%15ر( ر  تتتتتتيرنر  Aبنرحيل تتتتتتنارلومم تتتتتتير يتتتتتتير)يرلوظندتتتتتتتير لودرتتتتتت يرلممظتتتتتتيرتتتتتتتنظييل رتقتتتتتتنم ردتتتتتتي رلودرتتتتتت ر
ر(رلوت رتعكارلوقسييرلولظي ر رحيل رلوييلي ره ري رلودر يرلوظندتي.رAدر يرلو يير)

يتتتتت رهتتتتتولرلوتحميتتتتتارسظ تتتتتيرورتتتتتنر  رتمديتتتتتحرلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتير تتتتت رلويتتتتتيلي روتتتتت رسكتتتتت روتتتتتهر  ر تتتتتممير  ر
 نيتتتتتيسربنوتتتتتتنظييرامتتتتت رلودرتتتتت ير  رمتتتتتي رلرحيل  تتتتتنر بنوتتتتتتنو رتلتتتتتي ريدتتتتتي رلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتيرومت يتتتتتسشر تتتتت ر
ي تتتنلرضتتتبطرلومم تتتير ووتتتأريتتت ر تتتيلر تتت  رتمدسقتتتهر اتتتي ري متتتهريتتت رلومعتتت  رلوينوستتتيريتتت ر  تتتي ر يتتت ر
  تتتتير  تتتتيىراتتتتي رل تتتتتييلأرلم متتتتن رلوحن تتتتمير تتتت ركيستتتتنارلودرتتتت يريتتتت رييي تتتتيرم تتتتيى ر هتتتتولريتتتتنرظ تتتتير

درتتتت يركتتتتن ر ي تتتتنرل رحتتتتيل ردتتتتر  رلوقسيتتتتير ل ت تتتتننر تتتت ركتتتتارلويتتتتيلي ررستتتتييتتتت ر تتتتيلر  تتتت يرظينرر لضتتتتحن ر
ري تتتتنرلودرتتتتي.رإول ر ري  تتتتير وستتتتيروضتتتتبطرلومعتتتت  رلوتقيييةتتتتير ييل لت تتتتنر  رتقتتتت  رلوييل تتتتناربتتتتن لوتتتتت ر يير 

  تتتتتير تتتتت رإاتتتتتنيسرلورظتتتتتيرددرتتتتت يرلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي روييي تتتتتيربلتتتتتيرلر تتتتتن رلومعتتتتتيرلور تتتتتني ر هتتتتت ريتتتتتنرسلتدتتتتتير
ري ري تمزينارلوريو يرلوريمسير  رضبطركم يرلويعي ع.

F 
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كتتتتتتتتن ر ي تتتتتتتتنرل رحتتتتتتتتيل ردتتتتتتتتي رلوميستتتتتتتتنارلوتقيييةتتتتتتتتيرر تتتتتتتتريي ر تتتتتتتت رلو قتتتتتتتتيسرلوتنوستتتتتتتتيرر تتتتتتتتبيرلودرتتتتتتتت يرلوتتتتتتتتت 
 لو لمستتتتتتتتتتتيرحقسق ) تتتتتتتتتتت هي (ر ر تتتتتتتتتتتبيرلودرتتتتتتتتتتت يرلوتتتتتتتتتتتت رسلتدتتتتتتتتتتتيرلرحيل  تتتتتتتتتتتنريقدتتتتتتتتتتت لر تتتتتتتتتتت رهتتتتتتتتتتتولرلوي تتتتتتتتتتتنل.ر
كيتتتتتتتتتتتنر تتتتتتتتتتتيبح رلوتحميتتتتتتتتتتتارلوقتتتتتتتتتتتني ر تتتتتتتتتتت ري تتتتتتتتتتتيلقسيرلوميستتتتتتتتتتتنارلوتقيييةتتتتتتتتتتتيرلوريمستتتتتتتتتتتيرومدرتتتتتتتتتتت يرلوظندتتتتتتتتتتتتير

رلوي ض ايرومييلي ر ييىريقت ن.

دراسةةةةةةةةةة التبةا   ب   الكميةان الفعليةة والكميةة التقةد رية )النم ية( لكل بند ثابن  4-6-2
 .Spssفي برنامج  T-test( على حدى باستخدام اختبار Fنمط )

يتتتتتتتتتت ردرتتتتتتتتتت يرلومعتتتتتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتتتتتير تتتتتتتتتت رلويبتتتتتتتتتتنر رلوييي تتتتتتتتتتسيرر(ردرتتتتتتتتتتيل ر,, سيتتتتتتتتتتنر تتتتتتتتتتدحرتدتتتتتتتتتتي رورتتتتتتتتتتنر  ر)
 تتتتتتتتتتتيل رلو ح  تتتتتتتتتتتناربنوتتتتتتتتتتتتنو ري تتتتتتتتتتت رإ ر ري تتتتتتتتتتت ر  رتمتتتتتتتتتتت  رظندتتتتتتتتتتتتير  رايقتتتتتتتتتتتيرو تتتتتتتتتتتنربتتتتتتتتتتتنوي ق ر دتتتتتتتتتتتيل ر

.رحيتتتتتتتتتت رتتتتتتتتتتت رييل تتتتتتتتتتير(F)رلوتتتتتتتتتريطلويزيتتتتتتتتتيرومتنمتتتتتتتتتتيريتتتتتتتتتت رظبتتتتتتتتتنارقتتتتتتتتتتس ردرتتتتتتتتتت يرلمايتتتتتتتتتنلرلوظندتتتتتتتتتتتيريتتتتتتتتتت ر
(رو تتتتتتتتونرلودرتتتتتتتت ير  تتتتتتتتي ريلر ستتتتتتتتيرلو ي قتتتتتتتتناردتتتتتتتتي رلوميستتتتتتتتنارلوريمستتتتتتتتير)لوقتتتتتتتتس رلوتقيييةتتتتتتتتيرلممظتتتتتتتتيرتمتتتتتتتتيليل ر

(ر02(ردرتتتتتتتتتيرظندتتتتتتتتتاركتتتتتتتتتن روتتتتتتتتتييرنر),,.ريتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتتارييل تتتتتتتتتير)(00لويمحتتتتتتتتتحر)رلوميستتتتتتتتتنارلو لمستتتتتتتتتيرو تتتتتتتتتن
 تتتتتتتتتتيل رقسيتتتتتتتتتتيرلويلر ستتتتتتتتتتيرلوتتتتتتتتتتت رتتتتتتتتتتت رإدرتتتتتتتتتتيررق تتتتتتتتتتار ستتتتتتتتتتهرقسيتتتتتتتتتتيرلوي تتتتتتتتتتت ىرلو لمتتتتتتتتتت روي تبتتتتتتتتتتنيراتتتتتتتتتت ر

امتتتتتتتتتت رووتتتتتتتتتتأر رر( ردرتتتتتتتتتتن  ر02-2يديرتتتتتتتتتتير تتتتتتتتتت رلو تتتتتتتتتتي لر)( رهتتتتتتتتتتونرلودرتتتتتتتتتت ير2.205ل  تبتتتتتتتتتتنيرارتتتتتتتتتتيهن)
ييي  تتتتتتتتتتتيررقدتتتتتتتتتتتار يضتتتتتتتتتتتسيرلولتتتتتتتتتتتي رلوقنيمتتتتتتتتتتتيربلتتتتتتتتتتتي ر  تتتتتتتتتتت ير تتتتتتتتتتتي ر تتتتتتتتتتت هي ردتتتتتتتتتتتي ريت  تتتتتتتتتتتطرلوليرتتتتتتتتتتتيرلو

دتتتتتتتتتي رلوليرتتتتتتتتتير لوقسيتتتتتتتتتيرلوريمستتتتتتتتتي.رريلرتتتتتتتتت  ر ة  تتتتتتتتتير تتتتتتتتتي ر تتتتتتتتت هي رر لوقسيتتتتتتتتتيرلوريمستتتتتتتتتير ل  تبتتتتتتتتتنيرإول ر
بنوقتتتتتتتتتتتييرريضتتتتتتتتتتتد مي  رلوييل تتتتتتتتتتتيرلم وستتتتتتتتتتتيرومدرتتتتتتتتتتت يرلوريمستتتتتتتتتتتيرلوظندتتتتتتتتتتتتيروتتتتتتتتتتت رتمتتتتتتتتتتت ررهتتتتتتتتتتتولريتتتتتتتتتتتيلرديلستتتتتتتتتتتي ر

 وتتتتتتتتت رريلرتتتتتتتتت  ريتتتتتتتتت رلرحتتتتتتتتتيل ر سضتتتتتتتتتن رلومتتتتتتتتتن  .ركيتتتتتتتتتنريتتتتتتتتتيلرامتتتتتتتتت ر  ربلتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتت يرلوظندتتتتتتتتتتيرتلتتتتتتتتتنر ر
كتتتتتتتتتن رل رحتتتتتتتتتيل ررل ر(ردرتتتتتتتتتي52.ر تتتتتتتتت رحتتتتتتتتتي رر تتتتتتتتتير  رهرتتتتتتتتتنأر) قتتتتتتتتتطرلويتغيتتتتتتتتتيسسقت تتتتتتتتتيرلميتتتتتتتتتيرامتتتتتتتتت ر

يتتتتتتتت ردتتتتتتتتي رلودرتتتتتتتت يرلوظندتتتتتتتتتيرلويرحي تتتتتتتتيررهوتتتتتتتت ر رتتتتتتتتيلرتتتتتتتت   ر بنوتتتتتتتتتنو رر تتتتتتتتتمس ر  رر تتتتتتتتارإ ي تتتتتتتتنرويتتتتتتتتير
(ريتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتت يرلرحيل  تتتتتتتتتنريلرتتتتتتتتتت  ر%22(رهرتتتتتتتتتنأر قتتتتتتتتتطريتتتتتتتتتتنرر تتتتتتتتتدتهر)%55 لوتتتتتتتتتت ركنرتتتتتتتتتارر تتتتتتتتتتدت نر)

ً تتتتتتتتتتتوربنوييل تتتتتتتتتتتي ر تتتتتتتتتتت رحتتتتتتتتتتتي ر  ريتتتتتتتتتتتنرتبقتتتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتتت يرلرحيل نت تتتتتتتتتتتنركنرتتتتتتتتتتتارم س تتتتتتتتتتتير ضتتتتتتتتتتتي ر  ة
رلويقد لر  ري نلرلو ي قناردي رلوميسنارلوتقيييةير لو لمسي.

ر
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ر.ر يرلوظندتيرلوت رتليضار رحيل نار  هيةيردي رلوميسيرلوتقيييةير لو لمسي(رلود02-2لو ي لريق ر)

 رقم  وصف البند

 A18 .يمز ر/  ري رلو قار كارين, ينمير/ر2 \ك 052اسنيروي محيديت  راني ر

 A20 .2 /ل يرارك /252/راسنيرلوي ممرلوديت  رري ره يي ربي ر   رتقيس 

 .2 ريآل رل يرت ردم أر  رن رتقيس 
A27 

ر.  /05/رليت نعر  /02/ر ينميريك   ر  ي ررح ير  رن رتقيس  A29 

 A33 .  ر02×رر05رلو ممرام رتسن ناردرن 

 A36 .لو ني سيرلو    رور ل وراتبنارتيكي 

راسنيرل  يير لو  هر2 /ك /222/راسنير   نرظي رام رل  يردإ يرار ل  قيروم ييل ريل مسيرل يرتسيرزيةقي
 .يمز رينر كارلوي نجرعبأرل ت يل ري ر2 /ك /252/

A38 

 A39 ر. لم قيروم ييل رييتنزرزةنت ريهن رتر يو

 A41 . لويهن رلوق اري ريعغ لرحييير تيكي رتقيس 

 A42 .ومر ل ورلويري  رير  ير تيكي رتقيس 

 A46 .ومييل  ر تيريارر عرإ يرتسيرق نماردرن 

 A48 ر دس ردإ يراري زليسأربي ر تيكي رتقيس 

 A53 .  /05/ليت نعرلو  لر ريم   ير  /0/ر ينميرلوي م رلوي ن ري رويييلجر زيسر تيكي رتقيس 

 .وم ييل ر مر ر ييليسأربي ر تيكي رتقيس 
A55 

 لمد ل .روديلمسشرلوي م رلوديي   رلوي ن ري رحب نار تيكي رتقيس 
A56 

 .  /02/راي (رومييلدزة )رلوي م رلوي ن ري رحب نار تيكي رتقيس 
A61 

ر.لوعي  ر  حريم 0+01ر ينميرل  محيرولزلرل دارمبقير ايارتقيس 
A64 

ر. تنرم ري  نسري رلرش2رقمير س   رري ر  رطربنو ايرتيكي 
A78 

ر.لوي ممنار  حر يليةيريد وير تيكي رتقيس 
A86 

ر.لوتييييلاركنياري ر ي ركبن ر تيكي رتقيس 
A104 

ر. ير  رر عرلعنيسرويبيري رظيظ رع ك ر تيكي رين ورتقيس 
A109 

ر.لو ياسيرلوم حنارو  ارNYYر0ي ر1+1×رر2رل  يرتغوسيركندار تيكي رتقيس 
A119 

ر.لمر لعر   يري رق دريي نسر تيكي رتقيس 
A120 
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 :الخاصة 4-7

ديرتتتتتتتتتتتارلوييل تتتتتتتتتتتيرلوتحميمستتتتتتتتتتتيرامتتتتتتتتتتت ري تتتتتتتتتتتت ىرلويتتتتتتتتتتتيلي ر  تتتتتتتتتتت يرل تتتتتتتتتتتتي ر تتتتتتتتتتت هي ردتتتتتتتتتتتي رقتتتتتتتتتتتس ر
 لومعتتتتتتتتتتتت  رلور نيستتتتتتتتتتتتي.ركيتتتتتتتتتتتتنرديرتتتتتتتتتتتتارلوييل تتتتتتتتتتتتيرلوتحميمستتتتتتتتتتتتيرامتتتتتتتتتتتت ري تتتتتتتتتتتتت ىرلومعتتتتتتتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتتتتتتتير

(ردرتتتتتتتتيل .ركيتتتتتتتتنرتتتتتتتتت ر05لودرتتتتتتتت ير  تتتتتتتت يرل تتتتتتتتتي ر تتتتتتتت هي ردتتتتتتتتي رلوقتتتتتتتتس رلوتقيييةتتتتتتتتير لوقتتتتتتتتس رلو لمستتتتتتتتيروتتتتتتتتت)
(رومتتتتتتتتتتتت رسكتتتتتتتتتتتت  رVي ريتغيتتتتتتتتتتتتMومتغييتتتتتتتتتتتتيرا رقندتتتتتتتتتتتتF ق تتتتتتتتتتتتن ر)ظندتتتتتتتتتتتتاريوتتتتتتتتتتتت رظيظتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتس رلودرتتتتتتتتتتتت يرإتق

يعتتتتتتتتتتتنية رلويبتتتتتتتتتتتنر ررلومعتتتتتتتتتتتيرلوتقتتتتتتتتتتتييي رير تتتتتتتتتتت  ريتتتتتتتتتتت رريمستتتتتتتتتتتيرلوت تتتتتتتتتتتيس رلويليتتتتتتتتتتت لربتتتتتتتتتتتهر تتتتتتتتتتت 
يتتتتتتتت رلودرتتتتتتتت يرلوتتتتتتتتت رانرتتتتتتتتاريتتتتتتتت رلرحيل تتتتتتتتناربنومم تتتتتتتتيرركديتتتتتتتتيل ررلوييي تتتتتتتتسي.رتدتتتتتتتتي ربنوتحميتتتتتتتتار  راتتتتتتتتييل ر

(رلوتتتتتتتتتتو ري تتتتتتتتتت ر  رتلتتتتتتتتتتنر ردرتتتتتتتتتت ينريتتتتتتتتتت رلرحيل تتتتتتتتتتناربنم تتتتتتتتتتا.رFلوظندتتتتتتتتتتار)رريطكنرتتتتتتتتتتاريتتتتتتتتتت رلوتتتتتتتتتت
 هتتتتتتتتتتونرل رحيل تتتتتتتتتتنار رتقت تتتتتتتتتتيرامتتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتت يري يعتتتتتتتتتتيرلوقسيتتتتتتتتتتي رامتتتتتتتتتت رلولكتتتتتتتتتت رهتتتتتتتتتت ري  تتتتتتتتتت يسر

 تتتتتتتتتتتت رريتتتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتتت يرلممظتتتتتتتتتتتتيرتتتتتتتتتتتتنظييل رر%15إورديرتتتتتتتتتتتارلوييل تتتتتتتتتتتتير  رر تتتتتتتتتتت ر امتتتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتتتت يرقسيتتتتتتتتتتتي 
(رهتتتتتتتت ردرتتتتتتتت يرظندتتتتتتتتتيريتتتتتتتت رلوتتتتتتتتريطرAتيييزهتتتتتتتتنربتتتتتتتتنوييز)رلرحيل تتتتتتتتنارلومم تتتتتتتتير تتتتتتتت رلويتتتتتتتتيلي ر لوتتتتتتتتت رتتتتتتتتت  ر

(F)لوت  تتتتتتتتتتهرلولتتتتتتتتتتن رارتتتتتتتتتتيرتقتتتتتتتتتتيييردرتتتتتتتتتت يرلمايتتتتتتتتتتنلر تتتتتتتتتت ريعتتتتتتتتتتنية ر.ربنإلضتتتتتتتتتتن يروتتتتتتتتتتووأرتدتتتتتتتتتتي ر  ر
لودرتتتتتتتت يراتتتتتتتت رلوقتتتتتتتتس رلو لمستتتتتتتتي ر هتتتتتتتتولرلمدرستتتتتتتتيرلوييي تتتتتتتتسيرسييتتتتتتتتاررحتتتتتتتت رزةتتتتتتتتنيسرلوقتتتتتتتتس رلوتقيييةتتتتتتتتيرو تتتتتتتتونر

سيكتتتتتتتتتتت رت  تتتتتتتتتتتيينرديوبتتتتتتتتتتتيرلو  تتتتتتتتتتتيرلويلي تتتتتتتتتتتيربلتتتتتتتتتتتي رت تتتتتتتتتتتن زرقتتتتتتتتتتتس رلوي لزرتتتتتتتتتتتنارلوي ضتتتتتتتتتتت ايرو تتتتتتتتتتتونر
وتتتتتتتت رييحتتتتتتتتحروملقتتتتتتتت ي.ركيتتتتتتتتنردتلقيتتتتتتتتيلاراقيستتتتتتتتيرقتتتتتتتتيرتقتضتتتتتتتت رلوم تتتتتتتت  رإلويعتتتتتتتتنية ر اتتتتتتتتي رلوتتتتتتتتي  لر

لرت تتتتتتتتتت رلوتحميتتتتتتتتتتارإوتتتتتتتتتت ر  ريدتتتتتتتتتتي رلوريو تتتتتتتتتتيرلوريمستتتتتتتتتتيرلويتبلتتتتتتتتتتير تتتتتتتتتت ر درستتتتتتتتتتيرلويتتتتتتتتتتيلي روتتتتتتتتتت ريتتتتتتتتتتت ر
نر تتتتتتتتت رضتتتتتتتتتبطركم تتتتتتتتتيرلويعتتتتتتتتتي عر ح تتتتتتتتتن رقسيتتتتتتتتتيردرتتتتتتتتت ينرلوتقيييةتتتتتتتتتي.ر تتتتتتتتت رلو  تتتتتتتتتارلوقتتتتتتتتتني رل تتتتتتتتتتظينير

بحيتتتتتتتتتتت ررلوت تتتتتتتتتتتيس  سقتتتتتتتتتتتتي رلوبنحتتتتتتتتتتت رريو تتتتتتتتتتتيرلومعتتتتتتتتتتتيرلوتقتتتتتتتتتتتييي ربيتتتتتتتتتتتنريت ل تتتتتتتتتتتحريتتتتتتتتتتت رريو تتتتتتتتتتتير
ر(. يتغييستظ يرلودر ير  رلومعيرضي ر يتي ر)ظندتير

ر
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 الفصل الخامس

 بناء النموذج الكشفي الجد د

 مقدمة: 5-1

وستتتتتهرلوبحتتتتت ريتتتتت رل رحيل تتتتتنارلومديتتتتتيسر تتتتت ردرتتتتت يرلمايتتتتتنلردتتتتتي رلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي ر لومعتتتتتيريتتتتتنرت  تتتتتارإ
إاتتتتنيسرلورظتتتتير تتتت رلور تتتني ر اتتتتي رل  تتتتت نيسريتتت ريدتتتتي رلوريو تتتتيرلوريمستتتتير تتت رضتتتتبطرلومم تتتتي ر   تتتت راميرتتتنر

حتتتتتتت رسكتتتتتت  رلومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي رير تتتتتت  ريتتتتتت رريمستتتتتتيررميةقتتتتتتيرت تتتتتترييرلودرتتتتتت ير تتتتتت رلومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي ر
وتتتت ر تتتتز ي ر)ظندتتتتار يتغيتتتتي(ربيتتتتنرومدرتتتت يرلومعتتتت سيريتتتتت ر ستتتتهرتق تتتتسي نرإسقتتتتتي رهسكتتتتاررلوت تتتتيس .رهتتتتولرلو  تتتتا

-Uniيت ل تتتتتتتتحريتتتتتتتت رلوريو تتتتتتتتيرلوريمستتتتتتتتيرلويليتتتتتتتت لرد تتتتتتتتنر تتتتتتتت ريعتتتتتتتتنية رلمدرستتتتتتتتيرلوييي تتتتتتتتسير رظتتتتتتتتن رلوتتتتتتتتتر)
format.ر(رلولنوي روت رييرلودر ي

 : رق تصن ف البنود 5-2

وتتتت ريلتتتتنيييرنرمتتتتي ريحمستتتتير رت ضتتتت رإو ري تتتتسيرير تتتتي  تتتتيراتتتتيسرمتتتتي رو سكمتتتتيردرتتتت ير ايتتتتنلرلويعتتتتنية رل
انويستتتتتتتي ر   تتتتتتتيىريتتتتتتتت رت م تتتتتتتاردرتتتتتتت يرلمايتتتتتتتنلر ي تتتتتتتنر  تتتتتتتحرلمق تتتتتتتن ر)لرعتتتتتتتني  ريليتتتتتتتني  ريسكتتتتتتتنرسك  ر
 تتتتح  رك ي تتتتني (ريتتتت رتتتتتيقس رت م تتتتم رومدرتتتت يربعتتتتكارلاتبتتتتني ري  ريلتتتتنيييرقسن تتتتسي ر هتتتتولريتتتتنررتتتتيلنر تتتت ر

 رت تتتترييرلودرتتتت ي.ر وتتتتييرنر ومتتتت ريعتتتتنية رلوقمتتتتنعرلولتتتتن رحيتتتت ر  رومتتتتاريً  تتتتيرهسكمستتتتير ن تتتتيرد تتتتنر تتتت
 لورظتتتتتتتن ررmaster-format) تتتتتتت رلويقندتتتتتتتار رظيتتتتتتتيرانويستتتتتتتيروت تتتتتتترييرلودرتتتتتتت يريظتتتتتتتارلورظتتتتتتتن رلم ن تتتتتتت ر)

 (ر لوت ر ر تليض نربن ت ني.uni-formatلوي حير)

 :master-formatنظام التصن ف العالمي  5-2-1

(ر لوتتتتتتتتت رق تتتتتتتتياردرتتتتتتتت يرCSIقتتتتتتتتن ردإاتتتتتتتتيليرهتتتتتتتتولرلوت تتتتتتتترييريل تتتتتتتتيري ل تتتتتتتت نارلو ي تتتتتتتتنريرلمييةكتتتتتتتت ر)
 رلويتممبتتتتتنارلولنيتتتتتيردرتتتتتيل رح تتتتت ررتتتتت عرلويتتتتت ليرلوي تتتتتت يييربنوعتتتتتكارلوتتتتتتنو :ر(01)ي ل تتتتت نارلودرتتتتتن رإوتتتتت ر

 ر ايتتتتتنلرلور تتتتتنيسر ر( رلويلتتتتتني ر ايتتتتتنلرتمتتتتت ةيرلوي قتتتتت رر ايتتتتتنلرلو ي تتتتتنرنا ر ايتتتتتنلرلويبتتتتتنر ر)رلوم لدتتتتتح
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عتتتتتتميبنا رلمايتتتتتتنلرلويت   تتتتتتيرلوحينستتتتتتيريتتتتتت رلويم بتتتتتتير رلمدتتتتتت ل ر لور ل تتتتتتور لمايتتتتتتنلرلوز ن ستتتتتتير رلوت
لوتنظيتتتتتتتتتتتتت ر رلإلرعتتتتتتتتتتتتتن لار )رلويتتتتتتتتتتتتتيل ار ر   تتتتتتتتتتتتتزسرلوت تتتتتتتتتتتتتزة رلويلتتتتتتتتتتتتتير ر رإم  تتتتتتتتتتتتت ليلارومحينيتتتتتتتتتتتتتنا(ر

(ر   تتتتتزسرلورقتتتتتارلو تتتتتنهزسلويت   تتتتتير)روتتتتتي رلوظي تتتتتنار  زلرتتتتتنارلودرتتتتت أر ردتتتتتيأرلو تتتتتبنحير رلويبتتتتتنر ر
لمايتتتتتتتتتتتنلر رريلويسكنرسكستتتتتتتتتتتر رلمايتتتتتتتتتتتنل لوحيكتتتتتتتتتتتير)رلوي تتتتتتتتتتتناير رلويل لتتتتتتتتتتتنار لو تتتتتتتتتتتيو رلويتحيكتتتتتتتتتتتي..(ر

 سق تتتتت ركتتتتتاردرتتتتيريتتتتت رلودرتتتتت يرلو تتتتتتيراعتتتتير اتتتتتينرإوتتتتت ر ايتتتتتنلرت  تتتتيمسير مظتتتتتي ر لمتتتتت ر تتتتتديارر.لوم ي نيستتتتي
ت  يتتتتتزررلوتي تتتتتي ر) حتتتتتدلويظتتتتتنلرلودرتتتتتيرلوظتتتتتنر ر  ر ايتتتتتنلرتمتتتتت ةيرلوي قتتتتت ريرق تتتتت رإوتتتتت رلمايتتتتتنلرلوتنوستتتتتير

 رنديتتتتت رلويرتتتتتن  ررلوي تتتتتي رلوتعتتتتت يي رلوتي تتتتتي تح تتتتتي ررلوت تتتتتيةي رلوح تتتتتي  ايتتتتتنلررلوتي تتتتتي رقتتتتتاررلوي قتتتتت  
إاتتتتتتتيليرلويكنتتتتتتتت رل  تعتتتتتتتنيةيرلويت   تتتتتتتير تتتتتتت رربتتتتتتت رهتتتتتتتولرلورظتتتتتتتن رلولييتتتتتتتيريتتتتتتت .ر ةت ر]20[رإوتتتتتتتخ(.ر.ر.ر

-رلوتتتتتت روتتتتت رتتتتتتي ار تتتتت ر تتتتتسن رلويعتتتتتي عرحتتتتتو رلودرتتتتت يريتتتتت -لويعتتتتتنية لوي ل تتتتت نارلو ن تتتتتيربي تمتتتتتير
 تتتتتزل رظيظتتتتير ر ووتتتتأرويي رتتتتتهر   تتتتت يرلولييتتتتيريتتتتت رلوييل تتتت رلو رستتتتتيرح وتتتته.ر ةرق تتتتت ر ستتتتهركتتتتت يرلوتتتتتيقس رلوتتتتت 

ر  ن سي:

 ر  ر  لريقيي ري ر  يرلوس نير ت ي رلويتيظا رلوت رييرلوييس  ر ه(DIVISION) 
 رظنر ريقيي ري ر  يرلوس نير ت ي رلويتيظار لوت رييرلوظنر  ر ه   (SUBDIVISION)  
 ر  يريقيي رلويتيظا رلوت رييرلو يا ر ه  . 

اوقصنيف إو رر سعييلر(03) ي ر  يرلوس نيرن لريقيي  ر(2113 03) رضي ريظنلرام رووأرلوم ير

إو رلوت رييرلوظنر  رر سعييلر(21) ظنر ريقيي ري ر  يرلوس ني، (Concrete) اينلرر سيظا اورئيسي
((Reinforcing Steel إو رلوت رييرلو يا رل (رسعيير02  يريقيي ر)ر Galvanized (Reinforcing 

Steel).ر

لمايتتتتتنلرح تتتتت ررتتتتت عرلويتتتتتنيسر  رلويرتتتتتت ر س ضتتتتتارل تتتتتت يليهر تتتتت رسيتتتتتتنزرهتتتتتولرلورظتتتتتن ربك رتتتتتهرسق تتتتت ردرتتتتت ير
رلوييلحارلويتقيييري رلوت يس ر س ممروميعنية رلويت  مير لو نيي.

 : UNI-Formatنظام التصن ف الموحد 5-2-2

  زليسرر(AIA)رعتتتتتتتتتتتتتتنرهتتتتتتتتتتتتتتولرلوت تتتتتتتتتتتتتترييركظيتتتتتتتتتتتتتتيسرومتلتتتتتتتتتتتتتتن  ردتتتتتتتتتتتتتتي رلويل تتتتتتتتتتتتتتيرلمييةكتتتتتتتتتتتتتت روميليتتتتتتتتتتتتتتنيةي ر
وتمتتتتتتتتتتتتت ةيررظتتتتتتتتتتتتتن رت تتتتتتتتتتتتترييروغتتتتتتتتتتتتتي رإاتتتتتتتتتتتتتيليرلوييزلرستتتتتتتتتتتتتيرر(GSA)لو تتتتتتتتتتتتتيينارلولنيتتتتتتتتتتتتتيرلمييةكستتتتتتتتتتتتتير

ويعتتتتتتتتي انارلوقمتتتتتتتتنعرلولتتتتتتتتن .ريتتتتتتتتت ر  تتتتتتتتحرهتتتتتتتتولرلوت تتتتتتتترييرت يستتتتتتتت ردرتتتتتتتت يرلمايتتتتتتتتنلر تتتتتتتت رظيتتتتتتتتن ر يتتتتتتتتنار
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categoriesر(ييقيتتتتتتتتتتتتتتتيريتتتتتتتتتتتتتتت رA-G(ربنإلضتتتتتتتتتتتتتتتن يرلوتتتتتتتتتتتتتتت رلوي ي اتتتتتتتتتتتتتتتير)Zرحيتتتتتتتتتتتتتتت رتيظتتتتتتتتتتتتتتتاركتتتتتتتتتتتتتتتار)
(رA10ي ي اتتتتتتتتتتتيرق تتتتتتتتتتتينر  رييحمتتتتتتتتتتتيريتتتتتتتتتتت رييلحتتتتتتتتتتتارل رعتتتتتتتتتتتن .رامتتتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتتتديارلويظتتتتتتتتتتتنلرلوي ي اتتتتتتتتتتتير)

 ن تتتتتتتتتتتتنا.رسيتتتتتتتتتتتتتنزرهتتتتتتتتتتتتولرلورظتتتتتتتتتتتتن ربك رتتتتتتتتتتتتهرسق تتتتتتتتتتتت رارن تتتتتتتتتتتتير  ظتتتتتتتتتتتتنييرلويعتتتتتتتتتتتتي عرلوتتتتتتتتتتتت رمتييتتتتتتتتتتتتزر
سيكتتتتتتتتتت رل تتتتتتتتتتت يل رهتتتتتتتتتتولرلورظتتتتتتتتتتن ر تتتتتتتتتت رلوييلحتتتتتتتتتتارلويبكتتتتتتتتتتيسر.]22[نح تتتتتتتتتت رت م تتتتتتتتتتارتر يتتتتتتتتتتوي ي اتتتتتتتتتتنار

يتتتتتتتتتتت رلويعتتتتتتتتتتتي عرقدتتتتتتتتتتتارل تستتتتتتتتتتتنيريتتتتتتتتتتت ليرل م تتتتتتتتتتتن ر لوت  يتتتتتتتتتتتزلارل ومتي يسكنرسكستتتتتتتتتتتيربعتتتتتتتتتتتكارر تتتتتتتتتتتني .ر
س تتتتتتتتتتتت ي ريتتتتتتتتتتت رلويعتتتتتتتتتتتنية رلويت  تتتتتتتتتتتميرس تتتتتتتتتتتممرهتتتتتتتتتتتولرلورظتتتتتتتتتتتن روميعتتتتتتتتتتتنية رلومديتتتتتتتتتتتيسر لويلقتتتتتتتتتتتيس ركيتتتتتتتتتتتنر

اتتتتتتتتتتتتتيليرلو متتتتتتتتتتتتتيرلوزيرستتتتتتتتتتتتتيروم رتتتتتتتتتتتتتهري يتتتتتتتتتتتتت ردرتتتتتتتتتتتتت يرلمايتتتتتتتتتتتتتنلر تتتتتتتتتتتتت ر س تتتتتتتتتتتتتنايردت تتتتتتتتتتتتت يارإررلوح تتتتتتتتتتتتت  
  رتلتيتتتتتتتتتتتيرهتتتتتتتتتتتونرلوميةقتتتتتتتتتتتير تتتتتتتتتتت رتق تتتتتتتتتتتسي نرامتتتتتتتتتتت رر استتتتتتتتتتتيرر ي ي اتتتتتتتتتتتناريينظمتتتتتتتتتتتيروييلحتتتتتتتتتتتارلوتر يتتتتتتتتتتتو

وتقتتتتتتتتتتتتتيييرتمم تتتتتتتتتتتتتيرلويعتتتتتتتتتتتتتي عر ظرتتتتتتتتتتتتتن رييلحتتتتتتتتتتتتتارربيي يتتتتتتتتتتتتتتهرلويتتتتتتتتتتتتت لي.ركيتتتتتتتتتتتتتنرسيتتتتتتتتتتتتتتنزرهتتتتتتتتتتتتتولرلوت تتتتتتتتتتتتتريي
ومتتتتتتتتت  رلولرن تتتتتتتتتير تتتتتتتتتر اردرتتتتتتتتتن  رامتتتتتتتتت رلميل ر  رلو ظس تتتتتتتتتير هتتتتتتتتتولريتمتتتتتتتتتندحريتتتتتتتتت ررلوت تتتتتتتتتيس رلم وتتتتتتتتت 

رمدسليرت م ار اينلرلوت يس ر ييلحمهركينر  م رن.

-Masterلوتتتتتتتتتتتتتترر  رظتتتتتتتتتتتتتنر(Uni-Format) رظتتتتتتتتتتتتتن رلوتتتتتتتتتتتتتت(رلوتتتتتتتتتتتتتي طردتتتتتتتتتتتتتي ر0-5)ر تتتتتتتتتتتتتي لي ضتتتتتتتتتتتتتمرلو

Format)) .حيتتتتتت رريحتتتتتتتار ستتتتتتهرميةقتتتتتتتيرلوت تتتتتتترييرلوي حتتتتتتيريتتتتتتت ري ي انت تتتتتتتنر ت يةلنت تتتتتتنر تتتتتتت رسيتتتتتتتي ر
 تتتتت رحتتتتتي ر  تتتتتورلوت تتتتترييرلم ن تتتتت ربي ي انتتتتتتهري ضتتتتت رلمايتتتتتيس.ر ريحتتتتتاريتتتتت رر لو تتتتت حيرك تتتتتم ي

لو تتتتتتتي لر  رلويي لتتتتتتتنارلو تتتتتتت يل رهتتتتتتت رلوتتتتتتتت رتلدتتتتتتتيراتتتتتتت رلوتقنملتتتتتتتناردتتتتتتتي رلوريتتتتتتت و ي ر لوتتتتتتتت رريحتتتتتتتار
ر.[20[ ت يل نر  ردر يرلوي ي انارلم و ري ركيرلوت رس ي 

-Uniلوتقتتتتتتتتتييي رل  تتتتتتتتتت نيسريتتتتتتتتت ررظتتتتتتتتتن رلوتتتتتتتتتت) قتتتتتتتتتيرل تيرتتتتتتتتتنر تتتتتتتتت رييل تتتتتتتتتيرلوريتتتتتتتتت وجرلو ييتتتتتتتتتيروممعتتتتتتتتتير

Formatروتقني تتتتتتتتتهريتتتتتتتتت ريدتتتتتتتتتي رلوريو تتتتتتتتتير مظتتتتتتتتتي.رحيتتتتتتتتت رسلتيتتتتتتتتتيرامتتتتتتتتت ر يتتتتتتتتتنارتقتتتتتتتتت  رامتتتتتتتتت رت م تتتتتتتتتار)
لمايتتتتتتتتتنلر تتتتتتتتتيلرلوتر يتتتتتتتتتور  رسلتيتتتتتتتتتير تتتتتتتتت رت تتتتتتتتترييرلودرتتتتتتتتت يرامتتتتتتتتت رلويتتتتتتتتتنيسرلوي تتتتتتتتتت ييير تتتتتتتتت ر ايتتتتتتتتتنلر

ستتتتتتتتتيرسليقتتتتتتتتتاريتتتتتتتتت رايمرلودرتتتتتتتتت ي.رإور  رل اتيتتتتتتتتتنيرامتتتتتتتتت ررتتتتتتتتت عرلويتتتتتتتتتنيسر تتتتتتتتت رت تتتتتتتتترييردرتتتتتتتتت يرلمايتتتتتتتتتنل
وتتتتتتتتتت رظندتتتتتتتتتتار يتغيتتتتتتتتتتي.ركيتتتتتتتتتتنر  رلوتتتتتتتتتتي طرلولضتتتتتتتتتت  ردتتتتتتتتتتي رلودرتتتتتتتتتت ير تتتتتتتتتت ررظتتتتتتتتتتن ر تتتتتتتتتتيزرهتتتتتتتتتتونرلودرتتتتتتتتتت يرإ

 (رامتتتتتتتتتتتت راتتتتتتتتتتتتيسر(ريت ل تتتتتتتتتتتتحريتتتتتتتتتتتت رت زةتتتتتتتتتتتت رلودرتتتتتتتتتتتت يرولارر تتتتتتتتتتتت رلويتتتتتتتتتتتتنيسر)لويكتتتتتتتتتتتت  رUni-Formatلوتتتتتتتتتتتتت)
(رUni-Format ق تتتتتتتتتن .رامتتتتتتتتت ر تتتتتتتتتديارلويظتتتتتتتتتنلرلوديتتتتتتتتتت  رلوي تتتتتتتتتت ي ر تتتتتتتتت رلوبنحتتتتتتتتتنار تتتتتتتتت ررظتتتتتتتتتن رلوتتتتتتتتتت)

سقتتتتتتتت ر تتتتتتتت رق تتتتتتتت ري تمتتتتتتتتيراتتتتتتتت رق تتتتتتتت رلوديتتتتتتتتت  رلوي تتتتتتتتت ي ر تتتتتتتت رلويدرتتتتتتتت ر هتتتتتتتتولريتتتتتتتتنر رر تتتتتتتتينريق تتتتتتتت ر
 .Master-Formatدر  رلو سكمسير  ررظن رلوتر
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ر.Master-Formatلوتترو Uni-Format تررلوليقيردي رلوتر(0-5)لو ي لر
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 معا  ر وض  النموذج الكشفي: 5-3

تتتتت ردرتتتتن رلوريتتتت وجرلويقتتتتتي روسلتتتتنو ريعتتتتكمتي ر  ن تتتتيتي رتتتتت روحظ يتتتتنر تتتت رريتتتتنوجرلومعتتتت  رلوتقيييةتتتتير تتتت ر
 درستتتتتتتيرلويتتتتتتتيلي .رلويعتتتتتتتكميرلم وتتتتتتت رهتتتتتتت راعتتتتتتت ليسيرت تتتتتتترييرلودرتتتتتتت ير اتتتتتتتي رضتتتتتتتبم نربي ي اتتتتتتتنار  ر
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ت م تتتتتتتاريتتتتتتتيي   ر يتتتتتتتنرلويعتتتتتتتكميرلوظنرستتتتتتتير  تتتتتتت راتتتتتتتي رلاتيتتتتتتتنيرقنوتتتتتتت ريلتتتتتتتي رودرتتتتتتت يرلمايتتتتتتتنلريترن تتتتتتت ر
 رلوي تتتتتتت ي ر تتتتتت ريعتتتتتتنية رلمدرستتتتتتيرلوييي تتتتتتسير تتتتتت رحمتتتتتت .رتتتتتتت رل اتيتتتتتتنير تتتتتت رلوريتتتتتت وجر ريمستتتتتتيرلوت تتتتتتيس

 يةتتتتتحرلوييل تتتتتنار ضتتتتتبطردرتتتتت يرلمايتتتتتنلربعتتتتتكارارلوليتتتتتارامتتتتت ريت تتتتت وريلستتتتتنية ر  ن تتتتتيي رلو ييتتتتتيرامتتتتت 
م  تتتتت لرإوتتتتت ر(روUni-format  ضتتتتتا:رلم لرهتتتتت رلاتيتتتتتنيرقنوتتتتت رودرتتتتت يرلمايتتتتتنلرامتتتتت ر  تتتتتن ررظتتتتتن ر)

رلوتقتتتتييي ربميةقتتتتيرتمتتتت  ر  ضتتتتمر   تتتت ارومتتتتيلي ر لويعتتتتي ر لوير تتتتوكعتتتتيرس تتتتريرر تتتت ردرتتتت يرلومعتتتتير
 تضتتتتتيحريتتتتت ري تتتتتنلرل رحيل تتتتتنارلوحن تتتتتار تتتتت ريعتتتتتنية رلمدرستتتتتيرلوييي تتتتتسي.ر يتتتتتنرلويلستتتتتنيرلوظتتتتتنر ر  تتتتت ر
ضتتتتتي يسرريو تتتتتيرلودرتتتتت يربيتتتتتنريت ل تتتتتحريتتتتت رلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتيرومت تتتتتيس ربحيتتتتت ريتتتتتت رت تتتتترييرلودرتتتتت يرلوتتتتت ر

ر  رتحتتتتتنجرإوتتتت رإاتتتتنيسرييل تتتتيلوي قتتتت ر ر رتتغيتتتتيردتغيتتتتيرر ردرتتتت ي هتتتت«رF»روتتتتريطيتتتت رللودرتتتت يرر رتتتت لع:ريظيظتتتت
تحتتتتتتتنجربنوتنميتتتتتتيرإوتتتتتتت رإاتتتتتتنيسرييل تتتتتتتيرلوي قتتتتتتت ر رلوتتتتتتت ر تتتتتتتتغييرحتيتتتتتتتن ردتغيتتتتتتير«رV»رريطيتتتتتت رلوتتتتتتتلودرتتتتتت ير ر

.ر بنوتتتتتنو رحتتتتييرنر تتتت ركتتتتاركعتتتتيريتتتتنرهتتتت رلودرتتتت يرلوتتتتت ري تتتت رإاتتتتنيسرييل تتتتت نريتتتت رقدتتتتار  تتتتنزرلوييل تتتتنا
ر(.يلن ررويدر ر لوي ق )لويتلمقيربن«رM»رريطلور لودر يري 

ر:دبعض البنو  ىالت) ران التي  رأن عل 5-3

ومتتتتتت رسكتيتتتتتتاروتتتتتتييرنرلوليتتتتتتار سحقتتتتتتحرلوغنستتتتتتيرلويرعتتتتتت يسريرتتتتتتهري تتتتتت رتغييتتتتتتيربلتتتتتت رلودرتتتتتت يروتتتتتتتتي  ريتتتتتت ر
لوت تتتتتترييرلو ييتتتتتتيربيتتتتتتنر رسغيتتتتتتيريحتتتتتتت ىرلودرتتتتتتير)لوليتتتتتتا(ر بيتتتتتتنرهتتتتتت ريليتتتتتت لربتتتتتتهر تتتتتت ريعتتتتتتنية ريحمستتتتتتير

ريلا:لميظميرو ونرلوتغييرت تلي ربل ر ي وسي.رلو قيلارلوتنوس

ني نرح  ر)ايي ر  ريقم اي(ر ووأرو ل بيرإت رتح ةاربل رلودر يري رلوح تن رلويتي رإو رلوح تن .0
ي ر  ير لر  ن ر تتتتتتليهنري ر  ير  يى.ر ي ر يلريدي رلوريو يرلوريمسيرر تتتتتتتتمس رتقييير  تتتتتتتم ر

ل تيةد يررتقيس ر تيكي ر و ل كييت نر  رلوييلي رلوي تم ير  ضل نركدريريقم عرلو لي.ريظنلرووأردرير)
 /ر  رو  ل ارلوتييي(.2 ينمير/

و ردر ير  يىر ووأرو تتتتتتتتتتل بيرح تتتتتتتتتتن ركييت نر ليتبنم نرنأربل رلودر يرلوت ري  ر  رتضتتتتتتتتتتن رإهر .0
لولضتتتتت  رد ونرلودر ي ري رلولم ر  رهولرلويي رلويقتي ريلي لربهر  ركظييري رلومعتتتتت  رلوتقيييةيرحت ر

ر ضتتمر  رهولرلوعتتن ره ردر يرلومنبيارلوم ي نيسير  ر لا نرلوي تم ي.ر ر تتتمس.ر لويظنلرلو لير نرلولنويسي
ارلوييس تتتسيرلومنبيو ردريرلورقن رلوم ي نيسير لويآ وربعتتتكارر تتتد  ر ينرإضتتتن يرقسييردر يرهونرلومنبيارإ

ر  رقيتيكي رلو تتتنانارلو ياسي(رومييي تتتير رك-و رقسييردر ير)تيكي رلو تتتنايرلوييس تتتسي تضتتتن رقسيت نرإ
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ي روكيرهولر  رلوي ل تتتتتتتتتتتتتت نارلو رسير تحميارر ي رتنري ريتتنهتيرح تتتتتتتتتتتتتتن رلومنبيار  ركارييس رمبلن ر
 لم لني.

 ضتتتتتتت ردرير)درن ر تتتتتتت ي(ر ه ردريروييري   يربنومعتتتتتتت  رلو تتتتتتتنبقي.ر ووأربناتبنينر لحيسربنويتيرلويي  ر .2
سك  رر ونرلوحنويوت ني رلو مطرلوحن تتتتتتاربكيسنارل م تتتتتتن ر لودم أرلوي   يسر  رلويدر ري رلو تتتتتت ي.ر  

ر( تتت ر05يك تتت ري رلو نيجرح ير تتت ي ر  تتت يري ردم أر تتتينميرر) تتت يوييرنر  ري تيرلوي ل تتت نار
بنإلضن يرو   ير اييسركار ي ر يتنيريك سيردتمدس رح يررحيار دس ر    يرمبيري رلوعدير يأر

 تت ر   رلو يلي.ر س تتبمرح تتن ركيسيرلو تت ير كم تهر  تت اربكظييريينر تتدحر ووأربح تتن ريحسطرر02
رلوييي ير وحار ي رلويرن ي ري ر  ارليت نانته.

 النموذج الكشفي المقترح: 5-4

 تتريير يس رترام رلويلنيييرلوت ر ييروكيهنر  رلو قيسرلو تتنبقي.رت  رروري وجرلويقتي رلاتينيل ردرن رهسكمسيرلرت  ر
 ي ي ايرلودر يرلويتغييسرر(F)در يرلومعتتتتتيرلوتقييي رضتتتتتي ري ي اتي ر  تتتتتن تتتتتيتي ري ي ايرلودر يرلوظندتير

(V)ر ينري ي ايرلودر يرلوقندميرومتغييير.(M)س رح ردتق تتت لحي ر قيرقن رلوبنر لويرعتتتنربآ حر لوييتبميربنوي ق رر
و رق تتتيي رق تتت رلودريرلوظندار لوو ر ضتتت ري ري ي ايرلودر يرلوظندتي ر ق تتت ريتغييركاردريري رهونرلودر يرإ

يت ل ير  ري ي ايرلودر يرلويتغييس.ر وت ضتتتتتسمرهونرلو كيسررضتتتتتي ريظنلرايم رام ردريرقندارومتغييي.ر درير
(ري رير تتتتتتت  ر92-نداراريرير تتتتتتت  ريحييرونم تتتتتتتن ر وسك ر)ل م تتتتتتتن رلوح ي روميدر رانيس رينرسك  رظ

بيمير قيرلوقد ر  رحي ر رهري تميرتحارهولرلوير   ري ري ق ر  يربن تي ريرن ي رلوي  لرومتمير
 ر ام رو لوبتنحتنارلويحسمتيربته ر قتن رلوبنح ردت زييرهولرلودريرإو ردريرظنداري رير تتتتتتتتتتتتتت  ريحييرإلويدر ر

رلوليا(ر   ارلوير   رلويقتي .لودرن  ر  ريريتغيير)ور  ر

  رت رييركارر((Uni-formatو رلوي ي اتي رلوييس يتي رت رل  ت نيسري ررظن رلوتتتتتتتتتتتتتتربليرتق س رلودر يرإ
و ري ي انارظنر سيرتتمندحري رتق تتتتتتتتتتسينارهولرلورظن .ر رت روييرنر  ري ي ايرلودر يري ي ايرييس تتتتتتتتتتسيرإ

  يزلا(ر لوترلويل م  رلو يينا رلو يشرلو سكا رل م تتتن ي ي انارظنر سير)لويرعتتتنرلو تتت م  رلوظندتير ي ر
ينلرلو تتتتت م  رلو يينا ر ار)لويرعتتتتتنكن روييرنر ي  ري ي انارظنر سيره ريرينر  ري ي ايرلودر يرلويتغييسرد

انارلوظنر سيرت رت زة ركنياردر يريرعتتآار ن تتيربنإلضتتن يرلو ر اينلرلوبنحنار لوي ق (.ر   رهونرلوي ي ر
(ري ضتتتتتتمرهسكمسيرلوري وجرلويقتي ر لوي ي انارلم تتتتتتن تتتتتتسير0-5 رت تتتتتترس ه.رلوعتتتتتتكار)لوييلي ركٌارح تتتتتت

  لوظنر سير سه.
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لو سكمستتتتتيرلويلتيتتتتتيسرومريتتتتت وج.ر  تتتتتووأرسكتتتتت  روتتتتتييرنررضتتتتتي ردرتتتتت يرلمايتتتتتنلرويدرستتتتتيرلوييي تتتتتسير تتتتتيزرتتتتتت 
(رايرتتتتتيريرتتتتتهر0-5كعتتتتتيرسحتتتتت  رامتتتتت رق تتتتتيي .رق تتتتت رودرتتتتت يرلمايتتتتتنلرلوظندتتتتتتيركيتتتتتنريدتتتتتي رلو تتتتتي لر)

لومعتتتتتتتيررةي تتتتتتتحركيمحتتتتتتتحريتتتتتتت  رر  ر ستتتتتتتهرلميقتتتتتتتن رظندتتتتتتتتير  رتحتتتتتتتتنجرإوتتتتتتت رإاتتتتتتتنيسرييل تتتتتتتي  لوتتتتتتتو رتمتتتتتتت
ر (رر-00لوتقييي .رق  رلودر يرلوظندتيريييجربعكاركنيار  رلويمحح)

 (F).لوظندتيررومدر ي (رايريري رلوري وجرلومع  رلويقتي 0-5لو ي لر)

 التصن ف الرئيسي
 

F  حدة   البنود الثابتة
الوا

 

الكمية 
سعر التقد رية

ال
 

اإلجمالي 
 التقد ري 

الكمية 
 المنفذة

قيمة 
األعمال 
راف المنفذة

نح
اال

 

         المنشأ السفلي

  
  
  
وية  

وتس
فر 

ح
  

دبقنسنرلويقنو رام رمبقناريل ارلودرن ري تتتتتتتتت مبيريييسنار
ري رلو نيجرلوي ق 

   

    
          رضي رلودرن 05تقيس ر ي يرح يردم كنجر ينمي

        تقيس ر  يشر يدرييارلويي لر ندربنوييي ي
   المجمو  

  
  
  

و  
ب ت

  

ديت  ري تتتتتممرت تتتتتمسمر  ييرولي تتتتتيرلوييي تتتتتيردي  رقنو ر
ر2ك / ر052اسنير

   

    
        2ك ر/ 222ديت  ري ممربنوقنو راسنير

   المجمو  

         الهيكل  

  
  
  
  
  

 تو
ب

   
/ تتتت ر, تتتتينمير/ر2 \ك 052ديت  راني روي تتتتمحيراسني

ري رلو قار كارينريمز 

   

    
تقيس ر  تتتتتتتتتتتتتت ربي ره يي ري رلوديت  رلوي تتتتتتتتتتتتتتممراسنير

 2/ك رل يرا/ 252/

   

    
        2ك ر/ 252ديت  ري ممربنوقنو راسنير
        2ك ر/ 222ديت  ري ممربنوقنو راسنير

   المجمو  

 

ةةاء
سةةةةة

اك
  

/  رليت نعر02تقيس ر  رن رح ير ت ي ريك   ر تينمير/
ر/  05/

   

    
        /  02تقيس ر  رن رح يررحيارلدس ري م رب ينمير/

يك   ر تتتتتتتتتتتتتتتيتتنمتتير رتقتتارتقتتيس ر تمدس رح ير تتتتتتتتتتتتتتت ي ر
 /  ر)   رير   رلوقد (05/  رليت نعر/5ا /

   

    
تقيس ر تمدس رح يررحيارلدس ري م رب تتتتتتتتتتتتتينمير رتقار

 /  ر)   رير   رلوقد (2ا ر/

   

    
 تتتتتتتتتتت رل ضتتتتتتتتتتتيرر0.2تقيس ر تمدس رييييرهري ر تتتتتتتتتتتينمير
 ماييسرلو ل  نارل اييسرلو ني سي

   

    
        02*22لو    رلو ني سيرتيكي راتبنارور ل ور

   المجمو  
  
  
ور  

منج
ال

  

       رتقيس ر تيكي رحيييريعغ لري رلوق ار لويهن 
        تقيس ر تيكي رير  يرلويري  رومر ل و

   المجمو  
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كعتتتتيرلوق تتتت رلوظتتتتنر ريتتتت رلومعتتتتيرلوتقتتتتييي رسحتتتت  رامتتتت ري ي اتتتتيرلودرتتتت يرلويتغيتتتتيسر لوتتتتو ريتغيتتتتيريتتتت ر
ي ر  رحتتتتتت رلويتل تتتتتيي رارتتتتتيروتتتتت ر  تتتتتيىر تتتتتتت رإاتتتتتنيسرييل تتتتتتهريتتتتت رقدتتتتتارلوي ري تتتتتي رلويلي تتتتتييي تتتتتيرإ
رق تتتتتت ر(ري ضتتتتتمرايرتتتتتتيريتتتتتت رهتتتتتتولرلوق تتتتتت .2-5وييي تتتتتتيرلويمي حتتتتتتي.رلو تتتتتتي لر)وتتتتتت ريرنق تتتتتتيرللوتقتتتتتي رإ

ر (-00لودر يرلويتغييسرييي يربعكاركنيار  رلويمححر)
ر.((Vومدر يرلويتغييسر (رلوري وجرلومع  رلويقتي 2-5لو ي لر)

حدة البنود المت) رة V التصن ف الرئيسي
الوا

 

الكمية 
سعر التقد رية

ال
 

اإلجمالي 
 التقد ري 

الكمية 
 المنفذة

قيمة 
األعمال 
راف المنفذة

نح
اال

 

                  المنشأ السفلي
  

وية
وتس

فر 
ح

 

              رح يةنارتيلدسيري ر  رر عركنرا
               لوتيحيار كارينريمز ح يةنارر  سيري رلانيسرلويي رل ر  
               ح يةنار ريقسير  ريرلزويري رلانيسرلويي ر كارينريمز ر  

ح يةنارتي ير تتتت يةيرقن تتتتسيردي  رل تتتتت يل رلويت  يلار  
               ي رلانيسرل رلوتيحيا

  
تقيس ر  يشرتي يريرت بيرام رمبقنار تتتتتتتتتتتتتتينميرلو لحيسر

لوي ل تتتتت نارلو رسيري ركارينريمز ر تتتتت رح تتتتت ر05ير نر
   تديللرلوتي يرلم ن سي

      

        
     المجمو     
  

و  
ب ت

  

              رر2 \ك رر052ديت  راني ربنوقنو راسنير

  
 تحارلوق لايرررر2 \ك 022ديت  راني ردي  رقنو راسني

                 حرلوي ممنار
               ر2ك ر/ 252ديت  ري ممربنوقنو راسنير  
     المجمو     

  

 ية
وت)

زل 
ع

  

تقيس ر تمدس رح ير تتتتتتتتتتتتتت ي ريك   ر تتتتتتتتتتتتتتينمير رتقار
ر/  ري  ربيميرلميض 05/  رليت نعر/5ا /

              

تقيس ر تمدس رح يررحيارلدس ري م رب تتتتينمير رتقار  
 /  ري  ربيميرل يض 2ا ر/

              

 تتتتتتتت رل ضتتتتتتتتتيرر0.2تقيس ر تمدس رييييرهري ر تتتتتتتتينمير  
               ماييسرلو ل  نار

               تر يورازلردظي ر   نرز ار مبقتي ر سش  

رز تتتتتار مبقتي ر   تز يتتتتتار تتتتتييل رلوقد رام رظي ر   ن
  سشري رمبقيردم أ

              
     المجمو     

                  الخدمان

  

حي
 ص

رف
ص

  

تقتتيس ر تيكيتت رحتتييتتيريعتتتتتتتتتتتتتتتغ لروم تتتتتتتتتتتتتتتم رلويلتتير رقمير
ري /ر02/

              

  
قميررPVCبي تتتتتتتتتتتتتسكسيرربنرندي ر تيكي ري ي يتقيس ر
بنيرانو رلويقن يير كار1ي رتحيار5.9 تتت ر تتتينمير02

  ينريمزر
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(رلوتنميتتتتتيرامتتتتت ر  تتتتت  روكتتتتتيركتتتتتاريتتتتت ر2-5تتتتتت ر تتتتت رر نستتتتتيرلومعتتتتتيرلوتقتتتتتييي ركيتتتتتنريدتتتتتي رلو تتتتتي ل)
 ووتتتتتتأروميقنيرتتتتتتير- لوتتتتتتو رسظ تتتتتتير قتتتتتتطربنومعتتتتتت  رلور نيستتتتتتي–ل رحتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتت ر لويممتتتتتتحرومييي تتتتتتير

 دير ينر تقيس رلو ض رلوينو رومييي يربعكاريديي .

 .(ر نتييرلومعيرلوتقييي رلويقتي 2-5لو ي لر)

 :مم زان النموذج الكشفي 5-5

حتتتتتن لرلوبنحتتتتتت ر تتتتتت رت تتتتتيس رلوريتتتتتت وجرلو ييتتتتتتيروممعتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتيرتقتتتتتتيس ر يلسرييرتتتتتير  تتتتتت مير تتتتتت ر يتتتتتتي ر
وضتتتتتبطرلومم تتتتتير تتتتت رريقسقتتتتتن ررن رلولتتتتتنيمي رامي تتتتتنريتتتتت ري ري تتتتتي ريلي تتتتتي ر يعتتتتتي ي ر حتتتتتت ريقتتتتتن وي  ر يقسن تتتتت

 لويعنية .رسيك رإي نزربل رييزلارلوري وجرلويقتي ربنوتنو :
 إو ردر يرظندتيريليين ر   يىريتغييسريليين .رريو يرلويبنر ري ر يلر يزرلودر يردي بيرلودر يري ط 
 .ت ل حرلوري وجري ررينوجرلوت رييرلولنويسي 

الكمية  الواحدة  Vالبنود المت) رة التصن ف الرئيسي
 التقد رية

اإلجمالي  السعر
 التقد ري 

الكمية 
 المنفذة

قيمة 
األعمال 
 المنفذة

 االنحراف

ور  
لس

ا
 

تقيس ر تيكي ر  يري رلودم أرلوي يبر
ر  ر لويك  ربنوح يرلو  ي رر05 ينمير

  ر مبيرح يرام ر2لم  ير ينمير
 كارر22لو  يرب يأراعيسر  ر اي ر

              ريمز ررين

  

تقيس ر اييسرلو  يري رلودم أرلويك  ر
ر22ربنبلنير02ح يررحياري رمبير يأر

               يمز ر كارينر22*
     المجمو     
           

   المجمو  النهائي  

   المجمو  الكلي للبنود الثابتة والمت) رة  

   قيمة الكشف التقد ري   

   االنحراف التراكمي  

   الم لقاالنحراف   

   نسبة التراكمي الى الم لق  

   نسبة التراكمي الى الكشف التقد ري   



  89                                   دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

  

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 لو يعي. ض  رلودر ير كيسنت نر ميةقيرح ند نر  ر 
 اينلر  رلوييلي ر وم رتق تتتتتسي نر  يزهنربعتتتتتكارس تتتتت ارايمسيرييل تتتتتيرلويحن ظيرام رر  ردر يرلم

 .بعكار  يعر ح ند نر ضبم نكيسنت نر
 ضتتتتتتتبطرل رحيل رلويممحر  رلوري وجر ي مهري رل رحيل رلوتيلمي ر)لوي تتتتتتتتي (ري لاري رلوري وجر

  سي. يلسر يييسروتقيس رلوضبطرلوينو ر  رلويعنية رلو ري

 الخاصة: 5-6

ركتتتتتت  رد تتتتتتولرلوريتتتتتت وجرقتتتتتتيرت  تتتتتتمرنرلوتتتتتت ر يلسريتتتتتت ر ي لارضتتتتتتبطرلومم تتتتتتير تتتتتت ريعتتتتتتنية رلمدرستتتتتتيرلوييي تتتتتتسير
لي رامتتتت رتقتتتتيييرلومم تتتتيربعتتتتكار مظتتتتيريقتتتتي ركيتتتتنرت تتتتنايرلوي رتتتتي رلويعتتتتي رامتتتت رت تتتتنايرلوي رتتتتي رلوتتتتي ر

 يي رتتتتتتي.ر ووتتتتتتأربن  تتتتتتت نيسريتتتتتت ريدتتتتتتي رلوريو تتتتتتيرلوريمستتتتتتيرريايضتتتتتتبطركيستتتتتتنارلودرتتتتتت يربميةقتتتتتتير مظتتتتتتير تتتتتت
ر(روت رييردر يرلوري وج.Uni-formatلويلي لربهر  ر درسيرلوييلي ر ل ت يل ررظن رلوت)

سيكتتتت رتليسيتتتتهرامتتتت ريعتتتتنية رلوقمتتتتنعرلولتتتتن رلوتتتتت رت تتتتت ي رلوريمستتتتيرر ة تتتتييرلوتتتتوكير  رلوريتتتت وجرلويقتتتتتي 
 رلويعتتتتتتي عرلويحتتتتتتيير  ري تتتتتتيجراتتتتتت رإمتتتتتتنير ريتتتتتت رتغييتتتتتتيرت  تتتتتتيارلودرتتتتتت يربيتتتتتتنرسييتتتتتت تتتتتت رايم تتتتتتنرلو ري تتتتتت

لوت رييرلوي ض عربناتبنينرعنيار انوي .
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ر

 الفصل السادس

  النتائج والتوصيان

 

 :مقدمة 6-1

 ي رلو لقتتتتتتت ر تحميتتتتتتتارلودسنرتتتتتتتنارلوتتتتتتتت رح تتتتتتتارامي تتتتتتتنر  تتتتتتتارلوبحتتتتتتت ررتي تتتتتتتيرلوليتتتتتتتارلوييتتتتتتتيلر رامتتتتتتت ر
لوبنحتتت رلوتتتت راتتتتيسررتتتتتني رهنيتتتتيرر تتتتتمس رتق تتتتسي نرلوتتتت رق تتتتيي .رق تتتت ريتتتت رلورتتتتتني رتتتتت رلو  تتتت لرلوستتتتهريتتتت ر
 تتتتتتيلرلويقتتتتتتنبيارلويييلرستتتتتتير لم يل رلوي تتتتتتيسيرلويمحقتتتتتتيربنومعتتتتتت  رلوتقيييةتتتتتتير لور نيستتتتتتيربنإلضتتتتتتن يرلوتتتتتت ر

 لوق تتتتتتتت رل  تتتتتتتيرتتتتتتتتت رلوت  تتتتتتتتارلوستتتتتتتهريتتتتتتتت رلوتحمتتتتتتتتسيار دتتتتتتتيسرلوبنحتتتتتتتت ر تتتتتتت ري تتتتتتتتنلرلمدرستتتتتتتتيرلوييي تتتتتتتسي.ر
لإلح تتتتتنيسير لو  تتتتت سيرلوتتتتتت رتتتتتت رلوح تتتتت لرامتتتتت ردسنرنت تتتتتنريتتتتت رييييةتتتتتيرلو تتتتتيينارلو رستتتتتي.ركيتتتتتنر  تتتتتدر
لوبنحتتتتت ر تتتتتز ريتتتتت رلورتتتتتتني رب قتتتتتيسربلرتتتتت ل ر لقتتتتت ريعتتتتتنية رلمدرستتتتتيرلوييي تتتتتسير ووتتتتتأروت م تتتتتارهتتتتتونرلورتتتتتتني ر

ر تمنيم نر  ر  يرلو لق رلوييي  .

ر  األبنية المدرسية:واق  مشاري 6-2

بتتتتتنويو ريتتتتت رلتبتتتتتنعرييييةتتتتتيرلو تتتتتيينارلو رستتتتتيريدتتتتتي رلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتير لوتتتتتت ركتتتتتن ري تتتتت ر  رسكتتتتت  رو تتتتتنر
لرلكتتتتتن رامتتتتت رايمستتتتتيرضتتتتتبطرلومم تتتتتير تتتتت ريعتتتتتنية رلمدرستتتتتيرلوييي تتتتتسي.رتدتتتتتي رورتتتتتنر  رلوييييةتتتتتير رتتقيتتتتتتير

ريو تتتتتيرلوريمستتتتتير تتتتت ردريتتتتت وجركعتتتتت  ريت ل تتتتتحر ريمستتتتتيرلوت تتتتتيس رييتتتتتنر يىرلوتتتتت راتتتتتي رل تتتتتتظينيريدتتتتتي رلو
ي تتتتتنلرضتتتتتبطرلومم تتتتتي.ركيتتتتتنرتدتتتتتي ررتي تتتتتيرلوتحميتتتتتارييتتتتتارلو  تتتتتيرلويلي تتتتتيروتقتتتتتيييردرتتتتت يرلمايتتتتتنلر بنوتتتتتتنو ر

ري رلوقسييرلو لمسير سلزىرووأروظي ر  بن رييس سي:ريلويعي عرككاربقسيير مديربكظي

وييي تتتتيرت رتتتت رلوتتتتي  لر تتتت رتلقيتتتتيلارييحتتتتحرلولقتتتت ير تتتت رحتتتتنلرت تتتتن زرلومم تتتتيرلو لمستتتتيرومدرتتتت ير  رل .0
ظ تتتتيرووتتتتأر لضتتتتحن رامتتتت ري تتتتت ىرلويتتتتيلي ريتتتت ر تتتتيلرلو تتتتي  رلو  هيةتتتتيردتتتتي رر.لومم تتتتيرلوتقيييةتتتتي

ييي تتتتتيريتتتتت ر  تتتتتاراعتتتتتية ركتتتتتن رلرحيل  تتتتتنرر09لومعتتتت  رلوتقيييةتتتتتير لو لمستتتتتيروميتتتتتيلي ريتتتتت ر  تتتتت ير
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لوي تتتتتتي ر تتتتتتنو ر)  رلوقسيتتتتتتيرلو لمستتتتتتيرومييي تتتتتتير قتتتتتتاريتتتتتت رلوتقيييةتتتتتتي(.ر يتتتتتتنرامتتتتتت ري تتتتتتت ىرلودرتتتتتت ير
يتتتتت رلودرتتتتت يركتتتتتن رلرحيل  تتتتتنر تتتتت ركتتتتتارلويتتتتتيلي رلوتتتتتت ر  تتتتتيارر%50ل تتتتتير  رهرتتتتتنأر ديرتتتتتارورتتتتتنرلويير
  ي نر نوبن .ر

لوتح تتتت ريتتتت ر  متتتتن ريقتتتتيرلوتقتتتتنيةيرلويقييتتتتيرومييييةتتتتيريتتتت ر  تتتتنار ني ستتتتي.ريتتتتظي ر تتتت رحتتتتنلراتتتتي ر .0
ًي رووتتتتأرلوتتتت ر يمنبقتتتتيرتقيةتتتتيريسكنرستتتتأرلوتي تتتتيرلو تتتتنييراتتتت ري تتتتنديريسكنرستتتتأرلوتي تتتتيروم لقتتتت رقتتتتيريتتتت

  رحتتتتتتت رر اتتتتتته ر يتتتتتتت رزةتتتتتتنيسرلودرتتتتتت يرلويتلمقتتتتتتيربتتتتتتنوح يربنومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي رتغييتتتتتتيركيستتتتتتنارلوح تتتتتتير
 وت ر رت ن زهنري  رلماينلر  رلومع  رلور نيسي.

اتتتتتي رت تتتتتن زرلوي لزرتتتتتنارلو تتتتتر سيرلويقتيحتتتتتيروييييةتتتتتيرلو تتتتتيينارلو رستتتتتيريتتتتت ر تتتتتيلرتمديتتتتتيرهتتتتتنيشر .2
 لومعيرلوتقييي رومدر يريينر رس يمردت ن زرلوقسييرلويقتيحيرومييي ي.

متتتتتت رهتتتتتتونرلوييني تتتتتتيريوتتتتتت رر نح تتتتتتنربلتتتتتتي رت تتتتتتن زركم تتتتتتيرلويعتتتتتتي عرل ر ر تتتتتتنر يارلوتتتتتت ررتتتتتتتني ر تتتتتتمدسير و
رلرلك ارام ريعنية ر درسيرلوييلي ري ر يل:

يوتتتتتت رل وتتتتتتتزل ردريو تتتتتتيرلوت تتتتتتيس رلو ري تتتتتت ر تتتتتت رلويتتتتتتيلي  رل ر  رهرتتتتتتنأرلرحيل تتتتتتنار تتتتتت رلومم تتتتتتير .0
.رهتتتتولررتتتتنت ر-تغيتتتتيرلوي قتتتت لوتتتتت ر رتتغيتتتتيرد–تظ تتتتيربعتتتتكار لضتتتتمر    تتتتن ر تتتت رلودرتتتت يرلوظندتتتتتير

اتتتت رزةتتتتنيسرتقتتتتيييركيستتتتنارلودرتتتت يربعتتتتكاراتتتتن راتتتت ركيسنت تتتتنرلو لمستتتتيرحتتتتت ر تتتت رلودرتتتت يرلوتتتتت رتلتدتتتتير
 ظندتي.

ح تتتتتزرلميتتتتت للر تتتتتت رلوي لزرتتتتتيرلو تتتتتر سيرلويقتيحتتتتتتيرويعتتتتتنية رلمدرستتتتتيرلوييي تتتتتتيربعتتتتتكار تتتتتني راتتتتتت ر .0
 لوحن ي ردي ري رل تظينيهنر  رتر يورييلي ر  يى.

يتتتت ر تتتتيلرل تتتتتي ركيستتتتنارلودرتتتت يرلوتقيييةتتتتيراتتتت رلو لقتتتت ربعتتتتكاريت تتتتهرضتتتتسنعرحقتتتت  رلويتل تتتتيي ر .2
لوتتتتتتتو ريتتتتتتتردرامتتتتتتت رر50ي يتتتتتتتنررحتتتتتتت رلوتتتتتتترقد ر اتتتتتتتي رلوتتتتتتتتزل رييييةتتتتتتتيرلو تتتتتتتيينارلو رستتتتتتتيربقتتتتتتتنر  ر

را رقسيتهرلوتقيييةي.ر%05تل س رلويتل ير  رحنلرت ن زررقدرلودرير

 نتائج البحث الم داني واألرشيفي: 6-3

يتتتتت ر تتتتتيلرتحييتتتتتارر ر ووتتتتتأييتتتتتنر رس تتتتتيمربيلي تتتتتير قتتتتت عرلو متتتتتارويتتتتتيرحقسقستتتتتيبلتتتتت رلودرتتتتت يرقسيت تتتتتنر .0
 هتتتتتولرر(222ي تتتتتممراستتتتتنيرر ر رديتتتتتت ر252  تتتتتيىريعتتتتتند يرو تتتتتنر)ديتتتتتت  ري تتتتتممراستتتتتنيردرتتتتت يرامتتتتت ردرتتتتت ي

 يوتتتتتت رهتتتتتتونرر.يتتتتتت روحتتتتتتارل تتتتتتتي ر  تتتتتتلنيرهتتتتتتونرلودرتتتتتت يريتتتتتتنرظ تتتتتتير مستتتتتتنريتتتتتت ر تتتتتتيلري تتتتتتتيرلوي تتتتتتنحي
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وتتتتتت رييحتتتتتتحراقتتتتتت يريكيمتتتتتتيرتليضتتتتتتارلوتتتتتت رلوم تتتتتت  رلريتتتتتت راقتتتتتت يرلويتتتتتتيلي ر%22لوييني تتتتتتيرر تتتتتتير  ر
و تتتتتن رهتتتتتولريتتتتتيلر بعتتتتتكار لضتتتتتمرامتتتتت ر  ر تتتتت  رل يليسر ضتتتتتليرلوييل تتتتتيرلوتقيييةتتتتتير رسيكتتتتت رتغميتتتتتتهر

رررررريتزليريري رييحميرلوتر يور  ريعنية رلمدرسيرلوييي سي.رليليةيبييني نار
 رترح تتتتتيريعتتتتتكميرلرحتتتتتيل رلومم تتتتتيردتتتتتي رلوتتتتتيلي ر لويعتتتتتي ر قتتتتتطردتتتتتارتتلتتتتتيلهنرلوتتتتت ر  تتتتتنار  تتتتتيىر .0

-هرتتتتتنأرلرحتتتتتيل ررتتتتتن  راتتتتت ر تتتتت  رتقتتتتتنيةيريقييتتتتتيريتتتتت ر)يً  تتتتتنار يتتتتتظي رر.لوييييةتتتتتير  ني  تتتتتنريل تتتتتا
 .ريظاري ديريسكنرسأرلوتي يري ندي(ر ني سيرتتلنياريل نرلويً  ي

حتتتتتارلورزلاتتتتتنارلويً  تتتتتنارلوييس تتتتتيرلوتتتتتت رتتلنيتتتتتاريل تتتتتنرلوييييةتتتتتي ر رروتلنقتتتتتيريتتتتت لوستتتتتير راتتتتتي ر ضتتتتت   .2
 يىرر ي ريتتتت رلوتحكتتتتتس رلو ري تتتت ر  ريتتتتتنري لزةتتتتتهيتتتتت رهتتتتونرلويً  تتتتتناراتتتت رميةتتتتتحرلوقضتتتتن ردتتتتتلورنعتتتتبير

 لويعي ي.ررلو  يي رلويعي عر لو  يرلوير وسر ررلو ررتني راك سيرام ركاحر
اتتتتي ر  تتتت يرتلتتتت س روميتل تتتتير تتتت رحتتتتنلررقتتتتدردرتتتتيريتتتت رلودرتتتت ير)حتتتتت رل  ن تتتتسيرير تتتتن(ربعتتتتكاركديتتتتير .2

 يينريرلك ر مبنرام ر يليهر  رلويعي ع.رر
تتتتت زعرامتتتت ر مظتتتيريتتت رييحمتتتيرايتتتارييتتتتنررلوتقتتتييي رلويلتيتتتيدرتتت ير تتت رريتتتت وجرلومعتتتيربلتتت رلو  تتت ير .5

ُس تتتتلم  ريتتتت رتقتتتتيييركم ت تتتتنرلوممستتتتي ر بنوتتتتتنو رس تتتتيمربنت تتتتنعرلو تتتتي  ردتتتتي رلومعتتتتيرلوتقتتتتييي ر لور تتتتني ر
لو تتتت م ر لوي قتتتت ر لو سكتتتتار لو تتتت يررلويرعتتتتن(ريت ل تتتتير تتتت ر252 ي تتتتن.ر يتتتتظي ردرتتتتير)ديتتتتت  ري تتتتممراستتتتنير

درتتتتتتيرويتتتتتيريضتتتتتتد مير س تتتتتتيمرد  تتتتت يرهتتتتتتنيشراتتتتتتنو ر تتتتتت رلو تتتتتني  رييتتتتتتنري لتتتتتتاريقتتتتتيرتقتتتتتتيييرهتتتتتتولرلو
رتقيييركيسيرهولرلودري.

يتتتتتظي رتمدتتتتتس رلايتتتتتيسرلو ل  تتتتتناريييتتتتتير»يليةتتتتتيردتح تتتتتي ري ل تتتتت ناربلتتتتت ردرتتتتت يرلولقتتتتتيرلإلت  ي تتتتتنارلو .1
ً وسيريليرتتتتتتتي«رتيكتتتتتتت   ركيتتتتتتتنر ر تتتتتتتنر رتر تتتتتتت  ر يدتتتتتتتي رويتتتتتتتيرييتبمتتتتتتتيرد  تتتتتتتير لحتتتتتتتيسر  ريحتتتتتتتييسربي تتتتتتت

 .رلوريو يرلوريمسيرلويلي لر سه
ً ويربعتتتتتتكاريبنعتتتتتتيراتتتتتت رلرحتتتتتتيل رلومم تتتتتتير تتتتتت رييييةتتتتتتيرلو تتتتتتيينارييتتتتتتنرس تتتتتتيمر .,  رت  تتتتتتير  تتتتتتيري تتتتتت

ردت يسشرلوسيرلويحن بي.ر

 نتائج التحل ل الوصفي واالحصائي: 6-4

  رهرتتتتتتنأرييي تتتتتتير لحتتتتتتيسر قتتتتتتطريتتتتتت ر  تتتتتتاراعتتتتتتية رييي تتتتتتيرت تتتتتتن زار ي تتتتتتنرلوقسيتتتتتتيرديرتتتتتتارلوييل تتتتتتير .0
ير تتتت ريعتتتتنية ر درستتتتيرلويتتتتيلي رت  تتتت ر يل هتتتتنر ومتتتت رهتتتتونرلو تتتت يسرلإلي ندستتتترلو لمستتتتيرلومعتتتتيرلوتقتتتتييي .

ًكيراي ر   يرضبطرينو ر  رهونرلويعنية .رروكيرير ن:  كظييري رلوحقنيحرلوت رت
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i. اتتتتتتتت رلومعتتتتتتتتيرعتتتتتتتتلبيرر(02ولارلوريتتتتتتتت وجر)رل رحتتتتتتتتيل رلويممتتتتتتتتحر تتتتتتتت رلويتتتتتتتتيلي ر تتتتتتتتبيريت  تتتتتتتتطر
(رعتتتتتتتتلبير02 تتتتتتتت رحتتتتتتتتي ردمتتتتتتتت ر تتتتتتتت رلويتتتتتتتتيلي رولارلوريتتتتتتتت وجر)ر%00.2س تتتتتتتتن  رلوتتتتتتتت ررلوتقتتتتتتتتييي ر
 .(%022-0  ري نلريتيل  ردي ر)ر%02 ينر  راي  رلوييلي ر دم رر02%.,0

ii. (رعتتتتتتلبير02 تتتتتت رلويتتتتتتيلي رريتتتتتت وجر)رل رحتتتتتتيل رلوي تتتتتتي راتتتتتت رلومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي رر تتتتتتبيريت  تتتتتتطر
  يتتتتتتنر تتتتتت رايتتتتتت  رر%1.2(رعتتتتتتلبير02 ر تتتتتت رحتتتتتتي ردمتتتتتت ر تتتتتت ريتتتتتتيلي رريتتتتتت وجر)ر%0.,س تتتتتتن  ر

 .(%05- ر0  ري نلريتيل  ردي ر)+ر%,-رلوييلي ر دم 
iii. (رعتتتتتتتلبيرس تتتتتتتن  ر02ل رحتتتتتتتيل رلوي تتتتتتتي رإوتتتتتتت رلويممتتتتتتتحر تتتتتتت رلويتتتتتتتيلي رريتتتتتتت وجر)يت  تتتتتتتطرر تتتتتتتبير

 .%50.5(رعلبير02  رحي ردم ر  رلوييلي رري وجر)ر59.1%
iv. رييي تتتتتتتيريتتتتتتت رلويتتتتتتتيلي  تتتتتتت ررقسيتتتتتتتتهرارلرحتتتتتتتيل عتتتتتتتك رر(222ديتتتتتتتت  ري تتتتتتتممربنوقنوتتتتتتت راستتتتتتتني)درتتتتتتتير

 و رل رحيل رلوتيلمي ر)لوي ي (رومييي يرككا.إلودريرقسييري رر بيرلرحيل رر222%

هتتتتتتولربنإلضتتتتتتن يرإوتتتتتت رتنميتتتتتتيرلوتحمتتتتتتسيارلإلح تتتتتتنيسيرامتتتتتت ر  تتتتتت ير تتتتتتي  ريلر ستتتتتتيردتتتتتتي رقتتتتتتس رلومعتتتتتت  ر
 .لوتقيييةير لور نيسيرام ري ت ىرلوييلي ر ام ري ت ىرلودر ي

لوتتتتتي طردتتتتتي رل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت ر ل رحتتتتتيل رلويممتتتتتحرومييي تتتتتير امتتتتت ريًعتتتتتير ييتتتتتيروضتتتتتبطرلومم تتتتتير .0
 تتتتتيلرهتتتتتولرلويًعتتتتتير  رلرحتتتتتيل ر ومتتتتت رلودرتتتتت ير تتتتت ررتدتتتتتي رورتتتتتنريتتتتت  تتتتت ريعتتتتتنية رلمدرستتتتتيرلوييي تتتتتسي.ر

(ر1هرتتتتتتتنأر)ر  تتتتتتت رايرتتتتتتتيرلويتتتتتتتيلي رلوي تتتتتتتتنيسرلويتتتتتتتيلي ركتتتتتتتن ربنت تتتتتتتننر لحتتتتتتتيرهتتتتتتت رل ت تتتتتتتننرلو تتتتتتتنو .
(رعتتتتتلبيركتتتتتن رلرحيل  تتتتتنرلويممتتتتتحرس تتتتتن  رلرحيل  تتتتتنرلور تتتتتد ر هتتتتتولر02لوريتتتتت وجر)ريتتتتتيلي ريتتتتتيلي ريتتتتت 

 .يويارام ر  ركارلودر ير  رهونرلوييلي رلت ننرلرحيل  نر لحي
 رلإلم تتتتتتتتتن ر%20ره ر)لوديت  رلوقسييرلولظي ر رحيل نارلودر يرلويممقيركنرارييكزسر  رظي ر ق تتتتتتتتتن ر .2

  (.%02ر اينلرلوح ي ر%02يل م رلو
(ردريركن رل  تي ردي رلوقسييرلوتقيييةير022(ردريري ر  تتتتتتتتتتتتتتار)05 ميارلوييل تتتتتتتتتتتتتتيرام ر  رهرنأر) .2

حي رعتتتتكارر2( /رك 252راسنيربنوقنو ري تتتتممريت  رد لوقسييرلور نيسيرومارير  ر  هيةن .رروكيرير  ر)ر
زيةقيرل يرتسير ني سير)ر(ري رل رحيل رلويممحرلومم رومييلي  ر  ري%00.5يت  طرلرحيل هرلويممحر)

(ري رل رحيل رلويممحرلومم رومييلي  ر  رير%2(رلوو رعتتكاريت  تتطرلرحيل هرلويممحر)ل تت يردإ تتيرا
(رلوو ركنرارر بيرلرحيل هرلويممحر/ ت 05/ ت رليت نعر/02/تقيس ر  رن رح ير ت ي ريك   ر تينمير)
 (ري رل رحيل رلويممحرلومم رومييلي .0.5%)
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 د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

ي رلودر يركن رلرحيل  نر  ركارلوييلي رلوت ر ييارر%50هرنأر متيارلورتتني رلإلح تتتتتتتتتتتتتتنيسيرام ر  ر .5
ي يارر  رو نرلوحن تتتتتتتتتتارلودر ير قاري رلورقدرقسييرلوزةنيسر   ي نررح رلوقسييرلو تتتتتتتتتتنوبي.ر   ري ي عر

 هولريويارام راي ر   يرتيا رينو رو نومرلويتل ير وم ر   يرلورقدرلوحنير  رلو لحيس رلوييي ير
 بل رلودر يرييلرام رت  هرلإليليسرلو رزةنيسرلودر ير  رلومعيرلوتقييي را رلوقسييرلو لمسي.

 ه رر%00(ره ر2ت تتتتتن  ر)ر  ر)لوقسيي(رلودر يرلوت ركن ر ي نريت  تتتتتطرل رحيل رلوتيلمي اييرر تتتتتبير .1
لودر يرر بيرايير(رديرينر  مار2 ي نريت  طرل رحيل رلوتيلمي ر مديري ر)كن رر  رر بيرلودر يرلوت ر

 .%5,لوت ر ي نريت  طرل رحيل رلوتيلمي ر  غيري رلو  ير) نو (رلو ر
ًظير(ردريري ردر ير اينلرلومعتتتتتتتتتتتتتتيرلوتقييي ر  رلوي02ام ر  رهرنأر)ر(ABC)دي  رورتنرتحميتار ., يلي رت

ً ويرا رر(A)ي رقسييرل رحيل رلويممحر  رلوييلي .رهونرلودر يرتيظارلو يير%52در تتتتتتتتتتبير  ه ري تتتتتتتتتت
ي رقسييرلومعتتتتتتتيرلوتقييي .ريينرييلرام ر  رلودر يرولارل رحيل رلممدير  رلوقسييره رلودر يرر2%,

ًي يسرام ر رلو رلو تتتتتتتتسملمام رقسيي ر  رلومعتتتتتتتت  رلوتقيييةي ر بنوتنو رلوليارام رضتتتتتتتتبطرهونرلودر يري
 ر ي رقسيتتيرل رحيل رلومم .ركيتتنردي رلوتحميتتا.ر لويعتتتتتتتتتتتتتتكمتتيرلممديرلوت رظ ياردتحميتتار  يرر52%
رAي ردر يرلو يتير)ر15% لوت رتعتتتتتتتتتتتتتتكتارلوقسييرلولظي ر رحيل رلوييلي ره ري رلودر يرلوظندتيرلوت ر(

 د ل.رس تي ر  رتم  رلرحيل نت نرا رلوقسييرلوتقيييةيريحي يسر   رحي يرلويق
 ر(%2)لإلر تتتتتتتنزرر تتتتتتورلدتتتتتتيلر  رر تتتتتتبيريهرتتتتتتنأريتتتتتت رلودرتتتتتت يريتتتتتتنر ضتتتتتت ر تتتتتت رلومعتتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي ر وتتتتتت ر .5

 بنوتتتتتتتتنو رتليتتتتتتتارهتتتتتتتونرلودرتتتتتتت يرامتتتتتتت رزةتتتتتتتنيسرلوقسيتتتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتتيروميعتتتتتتتي عري  رلوتتتتتتتتنظييرامتتتتتتت رلوقسيتتتتتتتير
 لو لمسي.ر

لوتقيييةتتتتير تتتتت نيسريتتتت ريدتتتتي رلوريو تتتتيرلوريمستتتتيرتمتتتتنيرتمتتتت  ريلي يتتتتير تتتت ري تتتتنلرح تتتتن رلومم تتتتيرإ رل  .9
 قتتتتيرُدريذتتتتارهتتتتونرلورتي تتتتيرامتتتت راتتتتيسرييني تتتتنارظ تتتتياريتتتت ر تتتتيلرلوييل تتتتيرر. نوميعتتتتي عر  وستتتتيرضتتتتبم

 لوتحميمسيروي ي عرلوييلي .رروكيرير ن:
i. (ردرتتتتتيل ريتتتت رلودرتتتت يرلوظندتتتتتير تتتت رلومعتتتت  رلوتقيييةتتتتتير,,(ردرتتتتيل ريتتتت ر  تتتتار)00 ظ تتتتيرلوتحميتتتتار  ر)

ل رحتتتتيل ر  هيةتتتتن ردتتتتي رلوقتتتتس رلو لمستتتتير لوقتتتتس رر لوتتتتت ر رتتلمتتتتحركيسنت تتتتنربي قتتتت رلويعتتتتي عركتتتتن ر ي تتتتن
 لوريمسيرلوتقيييةيرو ونرلودر ي.ر

ii. تتتتتتت رانرتتتتتتاريتتتتتت رودرتتتتتت يرلولاتتتتتتي رتمتتتتتت ةيري  تتتتتتيرتق تتتتتتيير لضتتتتتتمريتتتتتت رقدتتتتتتارق تتتتتت رلوييل تتتتتتنار تتتتتت ر
دتتتتر  رلوقسيتتتتير ل ت تتتتننر تتتت ر مظتتتتيريتتتت رييي تتتتيري  ررنمتتتتييرل رحتتتتيل ر ي تتتتتيري ر ر تتتتيردرتتتترلرحتتتتيل  

 لانيسرلورظيربه.ررررررر
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iii. لودرتتتتت يريظتتتتتارلولتتتتتزلرلويتتتتتني رتغيتتتتتيار ي تتتتتنرلويتتتتت ليرلوير تتتتتوسر تتتتت ربلتتتتت رلويتتتتتيلي ري  رهرتتتتتنأربلتتتتت ر
 تليسي نرام ربنق رلوييلي ر  رلوغني ن ر هولريترنق ري ريدي رلوريو يرلوريمسي.

iv. هرتتتتتنأردرتتتتت يرتغيتتتتتيار ي تتتتتنرلويتتتتت لير  رلوي ل تتتتت نارلو رستتتتتيروميتتتتت ليرلوي تتتتتتليمير تتتتت رلودرتتتتتير تتتتت ربلتتتتت ر
 هتتتتتولريتلتتتتتني ريتتتتت ريدتتتتتي رلوريو تتتتتيرر  رلويتتتتتيلي رلم تتتتتيىرلويتتتتتيلي ري  رتليسي تتتتتنر  رلوغن هتتتتتنر تتتتت

رلوريمسي.

 التوصيان: 6-5

بلتتتتتتير تتتتتتييرلورتتتتتتتني رلوتتتتتتت رت  تتتتتتارلوي تتتتتتنرلوبحتتتتتت  رقتتتتتتن رلوبنحتتتتتت رب تتتتتتسنويرلوت  تتتتتتسنارلوتتتتتتت ريتتتتتت رعتتتتتتنر نر
ل  تتتتت نيسريتتتت رهتتتتونرلورتتتتتني ر  م يت تتتتنر تتتت رحتتتتاريعتتتتنمارلرحيل تتتتنارلومم تتتتير تتتت ريعتتتتنية رلمدرستتتتيرلوييي تتتتسي.ر

ً ويت نرلو حيتتتتتتيسرتلتدتتتتتتيرهتتتتتتونر لوت  تتتتتتسناري   تتتتتتيربنويي تتتتتتيرلم وتتتتتت رلوتتتتتت رييييةتتتتتتيرلو تتتتتتيينارلو رستتتتتتيروي تتتتتت
 لويبنعتتتتتتتتيسراتتتتتتتت رتر يتتتتتتتتورلويتتتتتتتتيلي رلولنيتتتتتتتتي.ركيتتتتتتتتنرتلتدتتتتتتتتيرهتتتتتتتتونرلوت  تتتتتتتتسناري يتتتتتتتتيسرو يستتتتتتتت رلويً  تتتتتتتتنار
لو ري تتتتتسيرلوتنبلتتتتتيرومقمتتتتتنعرلولتتتتتن ر     تتتتتن رلوتتتتتت رتتبتتتتت ريدتتتتتي رلوريو تتتتتيرلوريمستتتتتير تتتتت ريعتتتتتنيةل ن.رسيكتتتتت ر

رسناربنوتنو :تم سدرهونرلوت  

لوتتتتو رلاتيتتتتيرلوريتتتت وجرلومعتتتت  رلويقتتتتتي ريتتتت رقدتتتتارلوبنحتتتت  ر ررضتتتتي يسرلاتيتتتتنيرييييةتتتتيرلو تتتتيينارلو رستتتتي .0
 تتتترييرلودرتتتت يرضتتتتي رهتتتتولرلوريتتتت وجريدتتتتي رلوريو تتتتيرلوريمستتتتيرلويليتتتت لربتتتتهر تتتت ر درستتتتيرلويتتتتيلي ريتتتت رت

تليسيتتتتهر(.رت تتتتييرلإلعتتتتنيسرإوتتتت ر  رلوريتتتت وجرلويقتتتتتي رسيكتتتت رUni-formatبيتتتتنريت ل تتتتحريتتتت ررظتتتتن رلوتتتتت)
امتتتت ريعتتتتنية رلوقمتتتتنعرلولتتتتن رلوتتتتت رت تتتتت ي رلوريمستتتتير تتتت رايم تتتتنرلو ري تتتت ريتتتت رتغييتتتتيرت  تتتتيارلودرتتتت ير

ربينرسيي رلويعي عرلويحيير  ري يجرا رإمنيرلوت رييرلوي ض عربناتبنينرعنيار انوي .
لوتتتتتت روتتتتت حار  تتتتت ير)زةتتتتتنيس/ررقتتتتتد(رحتتتتتنير تتتتت رقسيت تتتتتنرلو لمستتتتتيرودرتتتتت يرضتتتتتي يسرإاتتتتتنيسرتقتتتتتيييركيستتتتتنارل .0

قسيتتتتتتيرلوتقيييةتتتتتتيربعتتتتتتكاريتمتتتتتتيي.ر لوتنميتتتتتتيرامتتتتتت رإاتتتتتتنيسرتقتتتتتتيييرلوقتتتتتتس رلوريمستتتتتتيرومدرتتتتتت يرلوظندتتتتتتتيراتتتتتت رلو
حيتتتتتت ر تتتتتتيت رتتتتتتتيل و نريتتتتتت ركعتتتتتتير  تتتتتتيري  ر  رتغييتتتتتتي ر-ويتتتتتتيسر لحتتتتتتيسر قتتتتتتط–بميةقتتتتتتيريضتتتتتتد مير

 ل وتتتتتزل رديقتتتتيرتقتتتتيييرلودرتتتت يرلويتغيتتتتيسربحيتتتت ر رتمتتتت  رلوقتتتتس رلوتقيييةتتتتير مدتتتتيربكظيتتتتيريتتتت رلوقتتتتس رلو لمستتتتي.ر
ًي رلوتتتتتت رإظ تتتتتتنيرلويعتتتتتتي عربعتتتتتتكاريغتتتتتتنييروم لقتتتتتت رإ راتتتتتتي ر إاتتتتتتنيسرتقتتتتتتيييركيستتتتتتنارهتتتتتتونرلودرتتتتتت ير تتتتتتي

ر)ضي رلومم ير  رزةنيسرا رلومم يرلوتقيييةي(.
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ق تتتت رريتتتتت رت  ستتتتهرإاتتتتنيسرهسكمتتتتيرلوقتتتت لري رلورنظيتتتتيرومليقتتتتنارلإليليةتتتتير تتتت رلو تتتتيينارلو رستتتتيربحيتتتت ر ر .2
قدتتتتتتاروي متتتتتتن رلوحن تتتتتتميريتتتتتت رريلياتتتتتتي تتتتتت رقتتتتتت لري ر ررلمايتتتتتتنل ريستتتتتتناردرتتتتتت يوتضتتتتتت س ركييل تتتتتتنارلو

لولقتتتتتيري تتتتت ر  رسح تتتتتار لوتنميتتتتتيرامتتتتت ر  ررلوي ري تتتتتي رلويلي تتتتتي ر تتتتت رحتتتتتنلرت مي تتتتتنري تتتتتنلرلويلقتتتتت ل.
حقتتتت  رلويعتتتتنيكي ر تتتت رلويعتتتتي عرارتتتتيرلرحتتتتيل رلوميستتتتنارلو لمستتتتيراتتتت رلوميستتتتنارلولقيستتتتير تتتت ل ركنرتتتتار

   رحن ارلوزةنيسر  ر  رحن ارلورق ن .
يرلور تتتتتتني روميعتتتتتتي عر ووتتتتتتأروتقتتتتتتيييرل رحتتتتتتيل رلو لمتتتتتت ر ضتتتتتت ردرتتتتتتيرل رحتتتتتتيل رلويممتتتتتتحر تتتتتت رلومعتتتتتت .2

إ رهتتتتتتولرلوتتتتتتي طرسلميرتتتتتتنرر. ي متتتتتتهريتتتتتت رل رحتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتت رومدرتتتتتت يراتتتتتت رلوقتتتتتتس ر  رلوميستتتتتتنارلويقتتتتتتييس
يًعتتتتتتتيريدتتتتتتتيي راتتتتتتت رضتتتتتتتبطركم تتتتتتتيرلويعتتتتتتتي ع.ر تتتتتتتإولركتتتتتتتن رلو تتتتتتتني ركديتتتتتتتيردتتتتتتتي رل رحتتتتتتتيل رلوتيلميتتتتتتت ر

متتتتتت ردتتتتتتي رلوي  تتتتتت ر لو تتتتتتنو رييتتتتتتنر لويممتتتتتتحر  تتتتتتولريتتتتتتيلرامتتتتتت ر  رلرحتتتتتتيل رلودرتتتتتت ير تتتتتت رلويعتتتتتتي عريتق
سلمتتتتت رلرحتتتتتيل ريممتتتتتحر مدتتتتتيربكظيتتتتتيريتتتتت رلوتيلميتتتتت .ر تتتتت رحتتتتتي رتقتتتتتني رقسيتتتتتت رل رحتتتتتيل رلوتيلميتتتتت ر
 لويممتتتتحرسعتتتتييرلوتتتت رلرحتتتتيل ر ومتتتت ردرتتتت يرلويعتتتتي عربنت تتتتننر لحتتتتير  راتتتتي ر  تتتت يرلرحيل تتتتنار  هيةتتتتير

ربنم ا.
ً لرلمر .5 ًو تتتتتيريتتتتت راتتتتتيسري ري تتتتتي ري ت تتتتتي رتمتتتتت  رهتتتتت رلوي تتتتت  لر لم يتتتتتير ضتتتتت رو رتتتتتير ن تتتتتيري

يليسرلومم تتتتتتتير تتتتتتتيلرييلحتتتتتتتارلويعتتتتتتتير عتتتتتتتيل ر عر لوت ل تتتتتتتاريتتتتتتت ركتتتتتتتاريتتتتتتت رلإلاتتتتتتت رلوتتتتتتتتيقيحرلويتتتتتتتنو ر ل 
 ل اتتتتتنيسرلومعتتتتت  رلور نيستتتتتيريتتتتت ررتني  تتتتتنرلوتتتتت رلوييل تتتتتنارويتتتتتت رر لوييل تتتتتنار تتتتت ركتتتتتارلويتتتتتيلي رلوير تتتتتوس.
 عبهريتمنيا.ركع  ر   لرلو رري وجلويلنو ير تي  ر  من رلوييل نارلو نبقير ر

 ي ريدي رلوريو يرلوريمسيربنوعكارلميظاري ر يل:ل  ت نيسر .1
i. لو تتتتتسميسرامتتتتت رلومم تتتتتير لوتتتتتزي ر لو تتتتت يسر تتتتت رلويعتتتتتنية رلويمبقتتتتتيربناتبنيهتتتتتنركتتتتتي ريتمتتتتتنيي  ر لوليتتتتتار

امتتتتت رتمتتتتت ةيرضتتتتتبطرهتتتتتونرلولرن تتتتتيرلوظيظتتتتتيريتتتتت رلزيستتتتتنيراتتتتتييرلويعتتتتتنية رلوريمستتتتتيرلوير تتتتتوسر ووتتتتتأر
 بقي.بن  ت نيسري رلوتقنيةيرلور نيسيروميعنية رلو ن

ii. إي تتتتنير مظتتتتيريتتتت رريتتتت وجر لحتتتتير وتتتتسك ر ي تتتت ر  ر يتتتت رريتتتتنوجرت تمتتتتيراتتتت ربلضتتتت نرلوتتتتبل ريتتتت ر
حيتتتتتت رلوي ل تتتتتت نار لوح تتتتتت ر لوت تتتتتتيس  ر ووتتتتتتأرت ربتتتتتتن روميتنبتتتتتتير لوتمتتتتتتيليرلوتتتتتتت رتلتدتتتتتتير لحتتتتتتيسريتتتتتت ر
 تتتتمدسنارلوريو تتتتيرلوريمستتتتي ر يرلتتتتن ريتتتت رتلتتتتيياربلتتتت رلوي ل تتتت نار تتتت ربلتتتت رلويتتتتيلي ريتتتت رقدتتتتار

 تتتتتتيروييتتتتتتنريتلتتتتتني ر يدتتتتتتي رلوري ر تتتتتن يي تتتتتير لودييتتتتتتيرلوتتتتتت رت  تتتتتتيرلوتتتتتيلي رتينعتتتتتتسن ريتتتتت ري قتتتتتت رلويي
 لوريمسي.ر
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iii. تتتتتتوريتتتتتت ر-تح ةتتتتتتاربلتتتتتت رارن تتتتتتيرلويدرتتتتتت رلوتتتتتت رارن تتتتتتيري تتتتتتبقيرلو تتتتتتر ر) ايتتتتتتيس ً   تتتتتتقي...(رت
يلنيتتتتتتاري تتتتتتدحرلو تتتتتتر رلو ن تتتتتتيربنوقمتتتتتتنعرلولتتتتتتن .رييتتتتتتنرس تتتتتت  ر تتتتتت رضتتتتتتبطركم تتتتتتيرلويعتتتتتتي عريتتتتتت ر

 يسراييسي. يلرتح ةاربل رلودر يري ر لحيسرح يسير  ر زرسيرلو ر لح
ل  تتتتتتتتتلنريردم رتتتتتتتتيري ت تتتتتتتتيروييل تتتتتتتتيرريتتتتتتتتنوجرلويتتتتتتتتيلي رلو ييتتتتتتتتيسرلوتتتتتتتتت رتميح تتتتتتتتنرلو تتتتتتتتيينارلو رستتتتتتتتير .,

بنوتلتتتتتن  ريتتتتت ري ري تتتتت رلوييل تتتتتنا.ريتتتتت رلم تتتتتوربلتتتتتي رل اتبتتتتتنيرلوريتتتتت وجرلومعتتتتت  رلوتتتتتو ر  تتتتتارلوستتتتتهر
 لوبنح  ر ووأري ر  ارإي نيرريطريقيحر ي ظحرتدي ريرهرلويعنية رلوريمسي.

لوريمستتتتتتيريتتتتتت ريدتتتتتتي رإيليسرلمزيتتتتتتناري لتتتتتتاريرتتتتتتهرضتتتتتتي يسري تتتتتتتقدمسيرو تتتتتت يةن.رت ل تتتتتتحررظتتتتتتن رلوريو تتتتتتير .5
 سقتتتتتي رلوبنحتتتت رتلزةتتتتزرلوييل تتتتنارلويلينيةتتتتير ن تتتتير لو ري تتتتسيربعتتتتكاراتتتتن رلوتتتتت رتتتتتيا رهتتتتولرلويدتتتتتي ر

ر  ركن يرقمنانار ي ن ارلودرن .
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 البحث  خاصة

ً ويراتتتتتتتت رييل تتتتتتتتير تر يتتتتتتتتور درستتتتتتتتيرلوتلمتتتتتتتتس ر تلتدتتتتتتتتيرييييةتتتتتتتتيرلو تتتتتتتتيينارلو رستتتتتتتتيرلوييييةتتتتتتتتيرلو حيتتتتتتتتيسرلوي تتتتتتتت
لوقمتتتتتنعرلولتتتتتن ر تتتتت ر تتتتت يةنرتبلتتتتتنريتتتتتيلي رت تتتتتيس رريتتتتتنوجرريمستتتتتيروريلوييييةتتتتتيرظيظتتتتترلاتيتتتتتيالوحك يستتتتتي.ر

 ريتتتتتت وجرر (رعتتتتتتلبيرلوي تتتتتتت ي رونوبتتتتتتنر تتتتتت رييلمتتتتتتزرلويتتتتتتي 02لوريتتتتتت وجر):رولتتتتتتييرلوعتتتتتتل رلوتتتتتتت رتحت ة تتتتتتن
(رعتتتتتتل ر لوي تتتتتتت ي ربعتتتتتتكاررتتتتتتنيير بنميةتتتتتتن ر1بيرلوتتتتتتو رس تتتتتتت ي ر تتتتتت رلميةتتتتتتن  ر ريتتتتتت وجر)(رعتتتتتتل02)

 تتتت رلو تتتت يسر لومم تتتتيركتتتتاريتتتت رر ضتتتتبطلوليتتتتاركتتتتن رلو تتتتي ريتتتت رريمستتتتيرلوت تتتتيس رت تتتتية ر تيتتتتيسرلورنيستتتتي.ر
ييي تتتتتتيرر02رتل تتتتتتت يل ر  تتتتتتم  رلوي تتتتتتمرلميعتتتتتتس  روتتتتتتر تتتتتت رهتتتتتتولرلوبحتتتتتت رتتتتتتت رهتتتتتتولرلورتتتتتت عريتتتتتت رلويعتتتتتتنية .

سنرتتتتتنارلو ن تتتتتيربتتتتتنوقس رلوتقيييةتتتتتير لو لمستتتتتيروميتتتتتيلي ريتتتتت رلومعتتتتت  رلور نيستتتتتي رحيتتتتت رتتتتتت ر يتتتتت رلودرير تتتتتوس 
 كتتتتتووأرلوقتتتتتس رلوتقيييةتتتتتير لو لمستتتتتيرودرتتتتت يرلمايتتتتتنلركن تتتتتي.ري تتتتتي رهتتتتتولرلوليتتتتتارلوتتتتت رتحييتتتتتيرلويل قتتتتتنار تتتتت ر

رضبطركم يريعنية رلمدرسيرلوييي سيرلوريمسير  رحم .

درتتتت يررويتتتتيلي ر كتتتتووأرامتتتت ري تتتتت ىر  تتتت ير متتتتاركديتتتتير تتتت رضتتتتبطرلومم تتتتيرامتتتت ري تتتتت ىرلديرتتتتارلورتتتتتني ر
لمايتتتتتتنل.ركيتتتتتتنرتدتتتتتتي ر  رتمديتتتتتتحريدتتتتتتي رلوريو تتتتتتيرلوريمستتتتتتيروتتتتتت رييل قتتتتتتهرل تتتتتتت يل رريتتتتتت وجركعتتتتتت  رريمتتتتتت ر

كيتتتتنركتتتتن ر لضتتتتحن رييتتتتارلو  تتتتيررلويعتتتتنية  هتتتتونررير تتتت  ريتتتت رريمستتتتيرلوت تتتتيس ر س تتتتناير تتتت رضتتتتبطركم تتتتي
لويلي تتتتيروتقتتتتيييردرتتتتت يرلمايتتتتنلربعتتتتتكار مدتتتتيريتتتت رقسي تتتتتنرلو لمستتتتي.رسلتتتتتزىرووتتتتأرإوتتتت ر  تتتتتبن ركظيتتتتيسررتتتتتوكير
ير تتتتتنراتتتتتي ريوبتتتتتيرلوتتتتتيلي ربنوتتتتتي  لر تتتتت رتلقيتتتتتيلاراقيستتتتتيريظتتتتتارييحتتتتتحرلولقتتتتت ير اتتتتتي رت تتتتتن زرلوي لزرتتتتتير

رلو ر سيرلويقتيحيرويعنية رييييةيرلو يينارلو رسي.

 تتتتتتتسنويراتتتتتتتيسرت  تتتتتتتسناروييييةتتتتتتتيرلو تتتتتتتيينارلو رستتتتتتتير لوتتتتتتتت ريتتتتتتت رعتتتتتتتنر نررا تتتتتتت رر نستتتتتتتيرلوبحتتتتتتت رتيتتتتتتت ر 
لوت  يتتتتتتيريتتتتتت رلرحيل تتتتتتنارلومم تتتتتتير تتتتتت ريعتتتتتتنية رلمدرستتتتتتيرلوييي تتتتتتسير ت ليتتتتتتاريدتتتتتتي رلوريو تتتتتتيرلوريمستتتتتتير تتتتتت ر

وت تتتتتترييردرتتتتتت يرلومعتتتتتتيرلوتقتتتتتتييي ري يتتتتتت ردتتتتتتي ريتممبتتتتتتناررن ركيتتتتتتنرقتتتتتتي رلوبحتتتتتت رري و تتتتتت ضتتتتتتبطرلومم تتتتتتي.
.رUNIFORMAT) رلوت تتتتتتتترييرلولتتتتتتتتنوي رلوي حتتتتتتتتير)لوريو تتتتتتتتيرلوريمستتتتتتتتيروميتتتتتتتتيلي ر تتتتتتتت ر تتتتتتتت يةنر رظتتتتتتتتن

وقمتتتتتتنعرلولتتتتتتن ر     تتتتتتن رلوتتتتتتت رتت بتتتتتت ريدتتتتتتي رلوريو تتتتتتيريعتتتتتتنية رل تتتتتت رلويقتتتتتتتي رسيكتتتتتت رل تتتتتتت يل رلوريتتتتتت وجر
 رنيةلويعتتتتهتتتتونر ر يتبيتتتتنريتتتترلمايتتتتنلر تتتتياردرتتتت ينيتتتتيرت ت تتتتنيسي نرلو ري تتتتسير ووتتتتأربلتتتتيرتغيلوريمستتتتير تتتت ر

.ي  رلو ي جرا رلو سكمسيرلويقتيحيري رقدارلوبنح 
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 تقديري و فعلي. Paired Sample Test  اختبا (8الملحق )

Paired Samples Test 

  Paired Differences  

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference  

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair 1 a5 - VAR00002 6.87364 13.45028 4.05541 -2.16238- 15.90966 1.695 10 .121 

Pair 2 a6 - VAR00003 -175.05936- 874.53379 263.68186 -762.57916- 412.46043 -.664- 10 .522 

Pair 3 a7 - VAR00004 42.70564 298.86793 90.11207 -158.07657- 243.48785 .474 10 .646 

Pair 4 a8 - VAR00005 58.33936 115.81940 34.92086 -19.46916- 136.14789 1.671 10 .126 

Pair 5 a9 - VAR00006 -339.68182- 876.73104 264.34435 -928.67774- 249.31411 -1.285- 10 .228 

Pair 6 a10 - VAR00007 530.87991 1058.36617 319.10941 -180.14016- 1241.89997 1.664 10 .127 

Pair 7 a11 - VAR00008 50.48455 167.43829 50.48455 -62.00203- 162.97112 1.000 10 .341 

Pair 8 a12 - VAR00009 279.56082 838.33451 252.76736 -283.63997- 842.76160 1.106 10 .295 

Pair 9 a13 - VAR00010 81.62845 355.08939 107.06348 -156.92385- 320.18075 .762 10 .463 

Pair 10 a14 - VAR00011 8.80345 4.96865 1.49811 5.46547 12.14144 5.876 10 .000 

Pair 11 a15 - VAR00012 13.41355 63.59209 19.17374 -29.30820- 56.13529 .700 10 .500 

Pair 12 a16 - VAR00013 -2.69800- 80.11892 24.15676 -56.52263- 51.12663 -.112- 10 .913 

Pair 13 a17 - VAR00014 2.34391 29.63187 8.93434 -17.56305- 22.25087 .262 10 .798 

Pair 14 a18 - VAR00015 8.97018 4.97362 1.49960 5.62886 12.31151 5.982 10 .000 

Pair 15 a19 - VAR00016 13.15482 33.73486 10.17144 -9.50857- 35.81821 1.293 10 .225 

Pair 16 a20 - VAR00017 3.08818 .20380 .06145 2.95126 3.22510 50.256 10 .000 

Pair 17 a21 - VAR00018 5.71900 16.62542 5.01275 -5.45011- 16.88811 1.141 10 .281 

Pair 18 a22 - VAR00019 52.86600 211.46817 63.76005 -89.20025- 194.93225 .829 10 .426 

Pair 19 a23 - VAR00020 19.24191 37.30796 11.24877 -5.82192- 44.30574 1.711 10 .118 

Pair 20 a24 - VAR00021 65.96118 65.32337 19.69574 22.07634 109.84602 3.349 10 .007 

Pair 21 a25 - VAR00022 -19.61609- 53.12439 16.01761 -55.30554- 16.07336 -1.225- 10 .249 

Pair 22 a26 - VAR00023 10.15336 26.36415 7.94909 -7.55832- 27.86504 1.277 10 .230 

Pair 23 a27 - VAR00024 7.29018 17.56029 5.29463 -4.50698- 19.08734 1.377 10 .199 



    311                                   .                                    تقديري وفعلي Paired Sample Test( نتائج اختبار 1)الملحق 

 

  د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences  

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference  

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair 24 a28 - VAR00025 6.02091 12.93743 3.90078 -2.67057- 14.71239 1.544 10 .154 

Pair 25 a29 - VAR00026 144.14300 252.51599 76.13644 -25.49955- 313.78555 1.893 10 .088 

Pair 26 a30 - VAR00027 30.49364 60.88060 18.35619 -10.40651- 71.39378 1.661 10 .128 

Pair 27 a31 - VAR00028 35.09364 43.69690 13.17511 5.73766 64.44961 2.664 10 .024 

Pair 28 a32 - VAR00029 -104.83273- 155.77088 46.96669 -209.48103- -.18442- -2.232- 10 .050 

Pair 29 a33 - VAR00030 62.91864 31.91810 9.62367 41.47577 84.36151 6.538 10 .000 

Pair 30 a34 - VAR00031 1.68545 4.71468 1.42153 -1.48191- 4.85282 1.186 10 .263 

Pair 31 a35 - VAR00032 29.63455 73.20812 22.07308 -19.54734- 78.81643 1.343 10 .209 

Pair 32 a36 - VAR00033 -76.36682- 92.54718 27.90402 -138.54086- -14.19278- -2.737- 10 .021 

Pair 33 a37 - VAR00034 306.45182 290.65261 87.63506 111.18874 501.71490 3.497 10 .006 

Pair 34 a38 - VAR00035 316.18291 235.57612 71.02887 157.92072 474.44510 4.451 10 .001 

Pair 35 a39 - VAR00036 293.05818 734.10151 221.33993 -200.11792- 786.23429 1.324 10 .215 

Pair 36 a41 - VAR00038 -

1278.90909

- 

1535.10328 462.85106 -

2310.20551

- 

-247.61267- -2.763- 10 .020 

Pair 37 a42 - VAR00039 53.98000 25.69644 7.74777 36.71690 71.24310 6.967 10 .000 

Pair 38 a45 - VAR00042 .01545 25.88733 7.80532 -17.37589- 17.40680 .002 10 .998 

Pair 39 a46 - VAR00043 162.09727 53.57509 16.15350 126.10504 198.08951 10.035 10 .000 

Pair 40 a47 - VAR00044 6.25364 24.74311 7.46033 -10.36901- 22.87628 .838 10 .421 

Pair 41 a48 - VAR00045 182.85318 253.82230 76.53030 12.33304 353.37333 2.389 10 .038 

Pair 42 a50 - VAR00047 98.69000 125.20922 37.75200 14.57330 182.80670 2.614 10 .026 

Pair 43 a51 - VAR00048 -6.50455- 65.00143 19.59867 -50.17310- 37.16401 -.332- 10 .747 

Pair 44 a53 - VAR00050 105.85273 60.64069 18.28386 65.11376 146.59170 5.789 10 .000 

Pair 45 a55 - VAR00052 17.03182 18.28028 5.51171 4.75096 29.31268 3.090 10 .011 

Pair 46 a56 - VAR00053 6.59727 4.44537 1.34033 3.61083 9.58371 4.922 10 .001 

Pair 47 a59 - VAR00056 2.45455 3.11010 .93773 .36515 4.54394 2.618 10 .026 



 311  دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences  

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference  

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair 48 a60 - VAR00057 47.68364 43.46138 13.10410 18.48589 76.88139 3.639 10 .005 

Pair 49 a61 - VAR00058 19.77727 17.01526 5.13029 8.34626 31.20828 3.855 10 .003 

Pair 50 a64 - VAR00061 116.00818 64.46330 19.43642 72.70115 159.31522 5.969 10 .000 

Pair 51 a65 - VAR00062 259.12000 432.88359 130.51931 -31.69516- 549.93516 1.985 10 .075 

Pair 52 a66 - VAR00063 17.34545 166.14906 50.09583 -94.27500- 128.96591 .346 10 .736 

Pair 53 a67 - VAR00064 55.61273 62.09400 18.72204 13.89741 97.32804 2.970 10 .014 

Pair 54 a68 - VAR00065 58.91909 53.92284 16.25835 22.69324 95.14495 3.624 10 .005 

Pair 55 a69 - VAR00066 .36364 .50452 .15212 .02469 .70258 2.390 10 .038 

Pair 56 a75 - VAR00072 1.18182 2.18258 .65807 -.28446- 2.64809 1.796 10 .103 

Pair 57 a76 - VAR00073 2.63636 3.23335 .97489 .46417 4.80856 2.704 10 .022 

Pair 58 a77 - VAR00074 33.76000 54.80742 16.52506 -3.06012- 70.58012 2.043 10 .068 

Pair 59 a78 - VAR00075 12.72727 6.29430 1.89780 8.49871 16.95584 6.706 10 .000 

Pair 60 a79 - VAR00076 8.15091 17.67738 5.32993 -3.72491- 20.02673 1.529 10 .157 

Pair 61 a81 - VAR00078 .63636 3.19446 .96316 -1.50970- 2.78243 .661 10 .524 

Pair 62 a83 - VAR00080 .18182 1.25045 .37703 -.65825- 1.02188 .482 10 .640 

Pair 63 a84 - VAR00081 77.16545 105.76201 31.88845 6.11357 148.21734 2.420 10 .036 

Pair 64 a85 - VAR00082 13.18455 34.20814 10.31414 -9.79680- 36.16589 1.278 10 .230 

Pair 65 a86 - VAR00083 1.15000 1.38510 .41762 .21948 2.08052 2.754 10 .020 

Pair 66 a87 - VAR00084 .83364 2.41339 .72766 -.78770- 2.45497 1.146 10 .279 

Pair 67 a89 - VAR00086 6.12727 18.73548 5.64896 -6.45939- 18.71394 1.085 10 .304 

Pair 68 a90 - VAR00087 8.59091 30.02567 9.05308 -11.58061- 28.76243 .949 10 .365 

Pair 69 a92 - VAR00089 7.27273 24.93628 7.51857 -9.47970- 24.02515 .967 10 .356 

Pair 70 a93 - VAR00090 2.81818 4.87480 1.46981 -.45675- 6.09311 1.917 10 .084 

Pair 72 a97 - VAR00094 15.90909 35.41315 10.67747 -7.88178- 39.69997 1.490 10 .167 



    311                                   .                                    تقديري وفعلي Paired Sample Test( نتائج اختبار 1)الملحق 

 

  د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences  

  

 

95% Confidence Interval 

of the Difference  

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Pair 73 a99 - VAR00096 -.90909- 5.82159 1.75528 -4.82009- 3.00191 -.518- 10 .616 

Pair 74 a101 - VAR00098 -4.27273- 17.09439 5.15415 -15.75689- 7.21144 -.829- 10 .426 

Pair 75 a104 - VAR00101 .09091 .30151 .09091 -.11165- .29347 1.000 10 .341 

Pair 76 a108 - VAR00105 1.72727 3.00303 .90545 -.29019- 3.74473 1.908 10 .086 

Pair 77 a110 - VAR00107 9.09091 12.61312 3.80300 .61730 17.56452 2.390 10 .038 

Pair 78 a111 - VAR00108 9.09091 12.61312 3.80300 .61730 17.56452 2.390 10 .038 

Pair 79 a114 - VAR00111 .81818 1.40130 .42251 -.12322- 1.75959 1.936 10 .082 

Pair 80 a116 - VAR00113 24.45455 54.40839 16.40475 -12.09751- 61.00660 1.491 10 .167 

Pair 81 a117 - VAR00114 6.00000 16.58312 5.00000 -5.14069- 17.14069 1.200 10 .258 

Pair 82 a118 - VAR00115 1.54545 3.50325 1.05627 -.80806- 3.89897 1.463 10 .174 

Pair 83 a119 - VAR00116 2.36364 7.83929 2.36364 -2.90287- 7.63015 1.000 10 .341 

Pair 84 a120 - VAR00117 .90909 1.13618 .34257 .14579 1.67239 2.654 10 .024 

Pair 85 a123 - VAR00120 -19.45455- 43.28363 13.05051 -48.53288- 9.62379 -1.491- 10 .167 

Pair 86 a125 - VAR00121 -1.27273- 2.83164 .85377 -3.17505- .62959 -1.491- 10 .167 

Pair 87 a128 - VAR00124 .27273 4.58456 1.38230 -2.80722- 3.35268 .197 10 .848 

Pair 88 a129 - VAR00125 2.54545 5.68091 1.71286 -1.27103- 6.36194 1.486 10 .168 

Pair 89 a130 - VAR00126 .81818 .98165 .29598 .15870 1.47766 2.764 10 .020 

Pair 90 a131 - VAR00127 6.36364 15.66699 4.72377 -4.16159- 16.88886 1.347 10 .208 

Pair 91 a132 - VAR00128 44.31255 99.64447 30.04394 -22.62952- 111.25461 1.475 10 .171 

Pair 92 a133 - VAR00129 122.62455 401.13942 120.94809 -146.86459- 392.11368 1.014 10 .335 

Pair 93 a134 - VAR00130 33.44727 219.49891 66.18141 -114.01410- 180.90865 .505 10 .624 
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 شعبة.  42لبنود المدارس ذات النموذج  ABCتحليل ( 9ملحق )ال

 شعبة 42مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
التقديرية 

)%( 

القيمة 
التقديرية 
التراكمية 

)%( 

 القيمة النهائية
انحراف 

 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

التراكمي 
)%( 

Group التسلسل 

w24 10294491 21.89% 21.89% 9447109.0 847382.0 14% 14.4% A 1 

w21 1222567 2.60% 24.49% 875544.2 347022.5 6% 20.3% A 2 

w25 6045938 12.86% 37.34% 6362132.9 316194.9 5% 25.6% A 3 

w52 420000 0.89% 38.24% 168693.0 251307.0 4% 29.9% A 4 

w37 481340 1.02% 39.26% 240477.4 240862.6 4% 34.0% A 5 

w23 614050 1.31% 40.56% 382222.9 231827.1 4% 37.9% A 6 

w16 677448 1.44% 42.01% 453687.9 223759.6 4% 41.7% A 7 

w12 610438 1.30% 43.30% 452749.1 157688.4 3% 44.4% A 8 

w42 1554155 3.30% 46.61% 1399440.2 154714.8 3% 47.0% A 9 

w29 600130 1.28% 47.88% 448074.8 152055.2 3% 49.6% A 10 

w121 1315350 2.80% 50.68% 1188170.0 127180.0 2% 51.8% A 11 

w34 190350 0.40% 51.09% 68297.6 122052.4 2% 53.8% A 12 

w8 208950 0.44% 51.53% 86976.2 121973.8 2% 55.9% A 13 

w10 189859 0.40% 51.93% 69337.9 120521.4 2% 57.9% A 14 

w113 176000 0.37% 52.31% 58666.7 117333.3 2% 59.9% A 15 

w114 162000 0.34% 52.65% 44685.0 117315.0 2% 61.9% A 16 

w32 1006450 2.14% 54.79% 1119688.7 113238.7 2% 63.8% A 17 

w41 1046200 2.22% 57.02% 1155229.0 109029.0 2% 65.7% A 18 

w125 131040 0.28% 57.29% 25740.0 105300.0 2% 67.5% A 19 

w83 291822 0.62% 57.92% 187329.1 104493.1 2% 69.3% A 20 

w48 1489255 3.17% 61.08% 1397058.1 92196.9 2% 70.8% A 21 

w64 395842 0.84% 61.92% 306486.0 89355.7 2% 72.3% A 22 

w22 889387 1.89% 63.81% 819438.8 69948.4 1% 73.5% A 23 

w5 105875 0.23% 64.04% 38028.6 67846.4 1% 74.7% A 24 

w128 78711 0.17% 64.21% 13943.3 64767.7 1% 75.8% A 25 

w65 438889 0.93% 65.14% 376606.5 62282.3 1% 76.8% A 26 

w84 152000 0.32% 65.46% 91996.6 60003.4 1% 77.8% A 27 

w38 1274350 2.71% 68.17% 1217772.2 56577.8 1% 78.8% A 28 



 310                                                                 شعبة. 42لبنود أعمال المدارس ذات النموذج ABC ( تحليل 1الملحق )

 

  د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 

 شعبة 42مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
التقديرية 

)%( 

القيمة 
التقديرية 
التراكمية 

)%( 

 القيمة النهائية
انحراف 

 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

التراكمي 
)%( 

Group التسلسل 

w39 983750 2.09% 70.26% 931880.4 51869.6 1% 79.7% A 29 

w132 306850 0.65% 70.92% 256604.6 50245.4 1% 80.5% B 30 

w95 109000 0.23% 71.15% 61312.5 47687.5 1% 81.3% B 31 

w19 1386791 2.95% 74.10% 1342386.3 44404.9 1% 82.1% B 32 

w13 305635 0.65% 74.75% 264456.9 41178.1 1% 82.8% B 33 

w60 363208 0.77% 75.52% 323226.1 39981.4 1% 83.5% B 34 

w11 487550 1.04% 76.56% 448677.5 38872.5 1% 84.1% B 35 

w131 1344623 2.86% 79.42% 1306499.6 38122.9 1% 84.8% B 36 

w30 1017230 2.16% 81.58% 979511.1 37718.9 1% 85.4% B 37 

w31 674943 1.44% 83.01% 638173.4 36769.1 1% 86.0% B 38 

w50 180241 0.38% 83.40% 146035.0 34205.7 1% 86.6% B 39 

w76 167870 0.36% 83.75% 133821.0 34049.1 1% 87.2% B 40 

w35 166631 0.35% 84.11% 132773.9 33857.2 1% 87.8% B 41 

w36 184080 0.39% 84.50% 216992.3 32912.3 1% 88.3% B 42 

w18 191247 0.41% 84.91% 159206.8 32040.2 1% 88.9% B 43 

w46 79170 0.17% 85.07% 51070.2 28099.8 0% 89.4% B 44 

w57 44950 0.10% 85.17% 18366.6 26583.4 0% 89.8% B 45 

w116 66000 0.14% 85.31% 39975.0 26025.0 0% 90.3% B 46 

w58 35100 0.07% 85.38% 9946.6 25153.4 0% 90.7% B 47 

w26 213313 0.45% 85.84% 188860.6 24451.9 0% 91.1% B 48 

w53 48016 0.10% 85.94% 24513.4 23502.2 0% 91.5% B 49 

w62 200250 0.43% 86.37% 177529.1 22720.9 0% 91.9% B 50 

w27 242378 0.52% 86.88% 220392.5 21985.0 0% 92.3% B 51 

w49 105000 0.22% 87.10% 83237.6 21762.4 0% 92.6% B 52 

w20 293894 0.62% 87.73% 272218.6 21674.9 0% 93.0% B 53 

w130 35458 0.08% 87.80% 13898.8 21559.5 0% 93.4% B 54 

w96 106775 0.23% 88.03% 85420.0 21355.0 0% 93.7% B 55 

w7 257892 0.55% 88.58% 237745.3 20146.4 0% 94.1% B 56 

w6 656393 1.40% 89.98% 675103.7 18711.2 0% 94.4% B 57 

w120 86250 0.18% 90.16% 69600.0 16650.0 0% 94.7% B 58 
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 شعبة 42مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
التقديرية 

)%( 

القيمة 
التقديرية 
التراكمية 

)%( 

 القيمة النهائية
انحراف 

 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

التراكمي 
)%( 

Group التسلسل 

w9 346033 0.74% 90.89% 329882.5 16150.8 0% 94.9% B 59 

w68 35855 0.08% 90.97% 20503.9 15351.2 0% 95.2% C 60 

w127 21200 0.05% 91.02% 6240.0 14960.0 0% 95.4% C 61 

w28 69849 0.15% 91.16% 55224.9 14624.6 0% 95.7% C 62 

w33 29610 0.06% 91.23% 15870.3 13739.7 0% 95.9% C 63 

w126 124724 0.27% 91.49% 111073.5 13650.9 0% 96.2% C 64 

w59 166082 0.35% 91.85% 153551.0 12531.0 0% 96.4% C 65 

w17 635450 1.35% 93.20% 623109.5 12340.5 0% 96.6% C 66 

w44 64900 0.14% 93.34% 52569.0 12331.0 0% 96.8% C 67 

w55 123508 0.26% 93.60% 111377.2 12130.3 0% 97.0% C 68 

w14 33434 0.07% 93.67% 21646.5 11787.9 0% 97.2% C 69 

w63 46150 0.10% 93.77% 35028.5 11121.5 0% 97.4% C 70 

w66 210415 0.45% 94.21% 199413.1 11001.9 0% 97.6% C 71 

w124 54250 0.12% 94.33% 43400.0 10850.0 0% 97.8% C 72 

w77 19311 0.04% 94.37% 10534.0 8777.0 0% 97.9% C 73 

w61 35898 0.08% 94.45% 27291.3 8606.2 0% 98.1% C 74 

w47 189156 0.40% 94.85% 181432.6 7723.0 0% 98.2% C 75 

w115 12000 0.03% 94.87% 4680.0 7320.0 0% 98.3% C 76 

w67 20412 0.04% 94.92% 13751.7 6659.8 0% 98.4% C 77 

w118 230510 0.49% 95.41% 224276.7 6233.3 0% 98.5% C 78 

w117 10500 0.02% 95.43% 4340.0 6160.0 0% 98.6% C 79 

w15 128766 0.27% 95.70% 122848.4 5917.1 0% 98.7% C 80 

w133 50711 0.11% 95.81% 45640.0 5071.1 0% 98.8% C 81 

w119 48125 0.10% 95.91% 43150.0 4975.0 0% 98.9% C 82 

w78 58378 0.12% 96.04% 53419.6 4958.1 0% 99.0% C 83 

w80 86976 0.18% 96.22% 82031.5 4944.5 0% 99.1% C 84 

w110 4933 0.01% 96.23% 0.0 4933.3 0% 99.2% C 85 

w99 128087 0.27% 96.51% 132901.7 4815.0 0% 99.2% C 86 

w111 34286 0.07% 96.58% 30000.0 4285.7 0% 99.3% C 87 

w123 40320 0.09% 96.66% 36036.0 4284.0 0% 99.4% C 88 



 314                                                                 شعبة. 42لبنود أعمال المدارس ذات النموذج ABC ( تحليل 1الملحق )

 

  د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 

 شعبة 42مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
التقديرية 

)%( 

القيمة 
التقديرية 
التراكمية 

)%( 

 القيمة النهائية
انحراف 

 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

التراكمي 
)%( 

Group التسلسل 

w85 21508 0.05% 96.71% 17484.8 4023.2 0% 99.4% C 89 

w40 4713 0.01% 96.72% 1462.5 3250.0 0% 99.5% C 90 

w86 43737 0.09% 96.81% 40499.5 3237.0 0% 99.6% C 91 

w90 146219 0.31% 97.12% 143552.5 2666.0 0% 99.6% C 92 

w45 464730 0.99% 98.11% 462346.9 2383.1 0% 99.6% C 93 

w108 2775 0.01% 98.12% 420.0 2355.0 0% 99.7% C 94 

w91 24354 0.05% 98.17% 22321.0 2033.0 0% 99.7% C 95 

w88 38638 0.08% 98.25% 36641.3 1996.3 0% 99.8% C 96 

w109 1838 0.00% 98.26% 270.0 1567.5 0% 99.8% C 97 

w56 3374 0.01% 98.26% 1819.1 1554.9 0% 99.8% C 98 

w112 7605 0.02% 98.28% 6070.0 1535.0 0% 99.8% C 99 

w51 36240 0.08% 98.36% 37727.7 1487.7 0% 99.9% C 100 

w94 13667 0.03% 98.39% 12433.3 1233.3 0% 99.9% C 101 

w104 24040 0.05% 98.44% 25135.5 1096.0 0% 99.9% C 102 

w82 43782 0.09% 98.53% 42736.5 1045.0 0% 99.9% C 103 

w75 3226 0.01% 98.54% 2265.0 961.0 0% 99.9% C 104 

w69 13179 0.03% 98.56% 12228.0 951.0 0% 99.9% C 105 

w87 12938 0.03% 98.59% 12068.0 869.5 0% 100.0% C 106 

w74 3678 0.01% 98.60% 3051.0 627.0 0% 100.0% C 107 

w97 27389 0.06% 98.66% 27991.1 602.2 0% 100.0% C 108 

w129 967 0.00% 98.66% 500.0 466.7 0% 100.0% C 109 

w100 8260 0.02% 98.68% 7847.3 412.6 0% 100.0% C 110 

w106 6410 0.01% 98.69% 6249.3 160.7 0% 100.0% C 111 

w102 6518 0.01% 98.71% 6476.0 41.5 0% 100.0% C 112 

w43 191125 0.41% 99.11% 191125.0 0.0 0% 100.0% C 113 

w54 0 0.00% 99.11% 0.0 0.0 0% 100.0% C 114 

w70 40402 0.09% 99.20% 40401.5 0.0 0% 100.0% C 115 

w71 8418 0.02% 99.22% 8418.0 0.0 0% 100.0% C 116 

w72 16845 0.04% 99.25% 16845.0 0.0 0% 100.0% C 117 

w73 14712 0.03% 99.28% 14712.0 0.0 0% 100.0% C 118 



 311  دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 

 شعبة 42مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
التقديرية 

)%( 

القيمة 
التقديرية 
التراكمية 

)%( 

 القيمة النهائية
انحراف 

 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

التراكمي 
)%( 

Group التسلسل 

w79 10583 0.02% 99.31% 10582.5 0.0 0% 100.0% C 119 

w81 0 0.00% 99.31% 0.0 0.0 0% 100.0% C 120 

w89 32040 0.07% 99.37% 32040.0 0.0 0% 100.0% C 121 

w92 5057 0.01% 99.38% 5057.0 0.0 0% 100.0% C 122 

w93 17358 0.04% 99.42% 17358.0 0.0 0% 100.0% C 123 

w98 75000 0.16% 99.58% 75000.0 0.0 0% 100.0% C 124 

w101 4373 0.01% 99.59% 4372.5 0.0 0% 100.0% C 125 

w103 6089 0.01% 99.60% 6088.9 0.0 0% 100.0% C 126 

w105 29056 0.06% 99.66% 29056.0 0.0 0% 100.0% C 127 

w107 17963 0.04% 99.70% 17963.3 0.0 0% 100.0% C 128 

w122 137881 0.29% 100.00% 137881.1 0.0 0% 100.0% C 129 

w134 1857 0.00% 100.00% 1857.0 0.0 0% 100.0% C 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 312                                                              شعبة. 31لبنود أعمال المدارس ذات النموذج ABC ( تحليل 30الملحق )

 

  د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 

 شعبة. 11لبنود المدارس ذات النموذج  ABC( تحليل 11ملحق )ال

 شعبة 31مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
 ()%التقديرية 

القيمة 
التقديرية 

 )%(المتراكمة 
 القيمة النهائية

انحراف 
 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

المتراكم 
)%( 

Group التسلسل 

w24 2473619 12.77% 12.77% 2352592.7 121025.8 9% 8.9% A 1 

w25 1524183 7.87% 20.64% 1429890.4 94292.1 7% 15.8% A 2 

w54 236700 1.22% 21.87% 144413.3 92286.7 7% 22.6% A 3 

w42 648280 3.35% 25.21% 568156.1 80123.9 6% 28.5% A 4 

w34 195000 1.01% 26.22% 130802.2 64197.8 5% 33.2% A 5 

w30 676560 3.49% 29.71% 624993.6 51566.4 4% 37.0% A 6 

w19 711895 3.68% 33.39% 660597.2 51297.8 4% 40.8% A 7 

w131 868981 4.49% 37.88% 821362.8 47617.8 3% 44.3% A 8 

w64 237595 1.23% 39.10% 191378.5 46216.5 3% 47.6% A 9 

w48 597063 3.08% 42.19% 555360.4 41702.1 3% 50.7% A 10 

w39 382928 1.98% 44.16% 342880.2 40047.3 3% 53.7% A 11 

w6 207656 1.07% 45.24% 172773.5 34882.8 3% 56.2% A 12 

w38 445365 2.30% 47.54% 411257.3 34107.7 3% 58.7% A 13 

w83 96106 0.50% 48.03% 63005.2 33101.1 2% 61.2% A 14 

w45 218127 1.13% 49.16% 187049.8 31077.2 2% 63.4% A 15 

w21 596242 3.08% 52.24% 566422.2 29819.4 2% 65.6% A 16 

w29 341783 1.76% 54.00% 313823.3 27959.2 2% 67.7% A 17 

w12 222788 1.15% 55.15% 195383.5 27404.0 2% 69.7% A 18 

w130 75375 0.39% 55.54% 50222.5 25152.5 2% 71.5% A 19 

w81 175663 0.91% 56.45% 152912.5 22750.0 2% 73.2% A 20 

w37 165040 0.85% 57.30% 144369.3 20670.7 2% 74.7% A 21 

w52 205067 1.06% 58.36% 184617.6 20449.1 2% 76.2% A 22 

w22 732283 3.78% 62.14% 713257.6 19025.7 1% 77.6% A 23 

w65 242128 1.25% 63.39% 223364.1 18763.4 1% 79.0% A 24 

w132 216343 1.12% 64.51% 198529.5 17813.0 1% 80.3% B 25 

w16 617510 3.19% 67.70% 633175.6 15665.6 1% 81.5% B 26 

w55 88763 0.46% 68.15% 77071.0 11691.5 1% 82.3% B 27 

w60 116740 0.60% 68.76% 105474.3 11265.7 1% 83.2% B 28 



 311  دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 

 شعبة 31مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
 ()%التقديرية 

القيمة 
التقديرية 

 )%(المتراكمة 
 القيمة النهائية

انحراف 
 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

المتراكم 
)%( 

Group التسلسل 

w35 145639 0.75% 69.51% 134415.8 11223.1 1% 84.0% B 29 

w57 58475 0.30% 69.81% 47622.2 10852.8 1% 84.8% B 30 

w13 128645 0.66% 70.48% 118534.6 10110.4 1% 85.5% B 31 

w44 43814 0.23% 70.70% 33736.8 10076.7 1% 86.3% B 32 

w7 113358 0.59% 71.29% 103915.1 9442.4 1% 87.0% B 33 

w96 36525 0.19% 71.48% 27288.1 9236.9 1% 87.6% B 34 

w43 97300 0.50% 71.98% 89029.5 8270.5 1% 88.2% B 35 

w17 172872 0.89% 72.87% 164770.1 8102.1 1% 88.8% B 36 

w80 42590 0.22% 73.09% 34688.4 7901.5 1% 89.4% B 37 

w68 14528 0.08% 73.17% 7113.3 7414.4 1% 90.0% B 38 

w18 120114 0.62% 73.79% 113042.6 7071.4 1% 90.5% B 39 

w23 222021 1.15% 74.93% 215015.5 7005.5 1% 91.0% B 40 

w76 50355 0.26% 75.19% 43401.4 6953.7 1% 91.5% B 41 

w116 15400 0.08% 75.27% 8700.0 6700.0 0% 92.0% B 42 

w36 124000 0.64% 75.91% 117580.2 6419.8 0% 92.5% B 43 

w89 30000 0.15% 76.07% 24000.0 6000.0 0% 92.9% B 44 

w10 76183 0.39% 76.46% 70374.3 5808.2 0% 93.3% B 45 

w84 38444 0.20% 76.66% 32643.3 5801.1 0% 93.8% B 46 

w58 19500 0.10% 76.76% 13815.8 5684.3 0% 94.2% B 47 

w15 69385 0.36% 77.12% 63973.6 5411.4 0% 94.6% C 48 

w62 145485 0.75% 77.87% 140189.2 5295.8 0% 95.0% C 49 

w47 164157 0.85% 78.72% 159180.4 4976.6 0% 95.3% C 50 

w63 43210 0.22% 78.94% 38442.4 4767.6 0% 95.7% C 51 

w88 18119 0.09% 79.03% 14047.6 4071.4 0% 96.0% C 52 

w53 8003 0.04% 79.08% 4059.3 3943.9 0% 96.3% C 53 

w61 11178 0.06% 79.13% 7705.7 3472.3 0% 96.5% C 54 

w28 24327 0.13% 79.26% 20999.0 3327.7 0% 96.8% C 55 

w133 46920 0.24% 79.50% 43920.0 3000.0 0% 97.0% C 56 

w27 143466 0.74% 80.24% 140794.2 2671.8 0% 97.2% C 57 

w67 4002 0.02% 80.26% 1645.1 2356.4 0% 97.4% C 58 



 311                                                              شعبة. 31لبنود أعمال المدارس ذات النموذج ABC ( تحليل 30الملحق )

 

  د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 

 شعبة 31مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
 ()%التقديرية 

القيمة 
التقديرية 

 )%(المتراكمة 
 القيمة النهائية

انحراف 
 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

المتراكم 
)%( 

Group التسلسل 

w50 55892 0.29% 80.55% 53544.6 2347.1 0% 97.5% C 59 

w129 2458 0.01% 80.56% 166.7 2291.7 0% 97.7% C 60 

w85 12540 0.06% 80.63% 10560.1 1979.9 0% 97.8% C 61 

w32 575978 2.97% 83.60% 577848.8 1871.3 0% 98.0% C 62 

w31 231440 1.20% 84.80% 229589.0 1851.0 0% 98.1% C 63 

w87 11365 0.06% 84.86% 9609.0 1756.0 0% 98.2% C 64 

w69 9879 0.05% 84.91% 8178.0 1701.0 0% 98.4% C 65 

w73 11875 0.06% 84.97% 10404.5 1470.0 0% 98.5% C 66 

w91 13912 0.07% 85.04% 12492.0 1420.0 0% 98.6% C 67 

w33 8850 0.05% 85.09% 7497.8 1352.2 0% 98.7% C 68 

w99 63935 0.33% 85.42% 62652.0 1282.5 0% 98.8% C 69 

w49 33000 0.17% 85.59% 31792.5 1207.5 0% 98.9% C 70 

w110 3331 0.02% 85.60% 2124.5 1206.8 0% 99.0% C 71 

w26 91417 0.47% 86.08% 92618.6 1201.9 0% 99.0% C 72 

w90 53277 0.28% 86.35% 52329.0 948.0 0% 99.1% C 73 

w122 75841 0.39% 86.74% 74893.8 946.9 0% 99.2% C 74 

w77 6820 0.04% 86.78% 5883.0 937.0 0% 99.2% C 75 

w82 29260 0.15% 86.93% 28331.1 928.9 0% 99.3% C 76 

w14 16161 0.08% 87.01% 15249.4 911.6 0% 99.4% C 77 

w86 40245 0.21% 87.22% 39361.3 883.7 0% 99.4% C 78 

w125 71760 0.37% 87.59% 70980.0 780.0 0% 99.5% C 79 

w56 2584 0.01% 87.60% 1920.1 663.9 0% 99.6% C 80 

w51 24308 0.13% 87.73% 23692.2 615.3 0% 99.6% C 81 

w59 86054 0.44% 88.17% 85484.0 570.0 0% 99.6% C 82 

w119 30038 0.16% 88.33% 29580.0 457.5 0% 99.7% C 83 

w40 2644 0.01% 88.34% 2193.8 450.0 0% 99.7% C 84 

w74 2777 0.01% 88.36% 2341.0 436.0 0% 99.7% C 85 

w41 604870 3.12% 91.48% 604520.0 350.0 0% 99.8% C 86 

w108 2621 0.01% 91.49% 2294.3 326.5 0% 99.8% C 87 

w117 14460 0.07% 91.57% 14152.5 307.5 0% 99.8% C 88 



 311  دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 

 شعبة 31مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
 ()%التقديرية 

القيمة 
التقديرية 

 )%(المتراكمة 
 القيمة النهائية

انحراف 
 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

المتراكم 
)%( 

Group التسلسل 

w46 16595 0.09% 91.65% 16293.9 301.1 0% 99.8% C 89 

w106 7227 0.04% 91.69% 6935.0 291.7 0% 99.9% C 90 

w95 30465 0.16% 91.85% 30184.6 280.4 0% 99.9% C 91 

w92 2646 0.01% 91.86% 2373.9 272.2 0% 99.9% C 92 

w109 1310 0.01% 91.87% 1045.2 264.8 0% 99.9% C 93 

w78 25392 0.13% 92.00% 25136.0 256.0 0% 99.9% C 94 

w112 6256 0.03% 92.03% 6025.6 230.0 0% 100.0% C 95 

w75 1495 0.01% 92.04% 1275.5 219.0 0% 100.0% C 96 

w97 14992 0.08% 92.12% 14800.0 192.0 0% 100.0% C 97 

w115 5800 0.03% 92.15% 5680.0 120.0 0% 100.0% C 98 

w102 2318 0.01% 92.16% 2211.0 107.0 0% 100.0% C 99 

w5 39515 0.20% 92.36% 39515.0 0.0 0% 100.0% C 100 

w8 198000 1.02% 93.39% 198000.0 0.0 0% 100.0% C 101 

w9 88000 0.45% 93.84% 88000.0 0.0 0% 100.0% C 102 

w11 0 0.00% 93.84% 0.0 0.0 0% 100.0% C 103 

w20 0 0.00% 93.84% 0.0 0.0 0% 100.0% C 104 

w66 0 0.00% 93.84% 0.0 0.0 0% 100.0% C 105 

w70 22584 0.12% 93.96% 22584.0 0.0 0% 100.0% C 106 

w71 7620 0.04% 94.00% 7620.0 0.0 0% 100.0% C 107 

w72 7347 0.04% 94.03% 7347.0 0.0 0% 100.0% C 108 

w79 15200 0.08% 94.11% 15200.0 0.0 0% 100.0% C 109 

w93 14106 0.07% 94.19% 14106.0 0.0 0% 100.0% C 110 

w94 29100 0.15% 94.34% 29100.0 0.0 0% 100.0% C 111 

w98 110000 0.57% 94.90% 110000.0 0.0 0% 100.0% C 112 

w100 1956 0.01% 94.91% 1955.5 0.0 0% 100.0% C 113 

w101 2424 0.01% 94.93% 2424.0 0.0 0% 100.0% C 114 

w103 6003 0.03% 94.96% 6002.5 0.0 0% 100.0% C 115 

w104 9984 0.05% 95.01% 9983.5 0.0 0% 100.0% C 116 

w105 14242 0.07% 95.08% 14241.5 0.0 0% 100.0% C 117 

w107 19881 0.10% 95.19% 19881.0 0.0 0% 100.0% C 118 



 311                                                              شعبة. 31لبنود أعمال المدارس ذات النموذج ABC ( تحليل 30الملحق )

 

  د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 

 شعبة 31مدارس 

رمز 
 البند

القيمة 
 التقديرية

القيمة 
 ()%التقديرية 

القيمة 
التقديرية 

 )%(المتراكمة 
 القيمة النهائية

انحراف 
 الكلفة المطلق

انحراف 
الكلفة 
المطلق 

)%( 

انحراف 
الكلفة 

المتراكم 
)%( 

Group التسلسل 

w111 30000 0.15% 95.34% 30000.0 0.0 0% 100.0% C 119 

w113 0 0.00% 95.34% 0.0 0.0 0% 100.0% C 120 

w114 0 0.00% 95.34% 0.0 0.0 0% 100.0% C 121 

w118 94758 0.49% 95.83% 94758.0 0.0 0% 100.0% C 122 

w120 42000 0.22% 96.05% 42000.0 0.0 0% 100.0% C 123 

w121 622650 3.22% 99.26% 622650.0 0.0 0% 100.0% C 124 

w123 18690 0.10% 99.36% 18690.0 0.0 0% 100.0% C 125 

w124 21000 0.11% 99.47% 21000.0 0.0 0% 100.0% C 126 

w126 57453 0.30% 99.76% 57452.5 0.0 0% 100.0% C 127 

w127 7040 0.04% 99.80% 7040.0 0.0 0% 100.0% C 128 

w128 36912 0.19% 99.99% 36911.7 0.0 0% 100.0% C 129 

w134 1898 0.01% 100.00% 1897.5 0.0 0% 100.0% C 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 311  دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 

 

 بين القيم النمطية والنهائية للبنود الثابتة. One-Sample Test( نتائج اختبار 11ملحق )ال

One-Sample Test 

 Test Value = 55 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a14 -2.025- 10 .070 -15.16709- -31.8555- 1.5213 

One-Sample Test 

 Test Value = 55 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a18 -8.133- 10 .000 -9.97018- -12.7017- -7.2387- 

One-Sample Test 

 Test Value = 42 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a20 -1099.000- 10 .000 -2.99727- -3.0033- -2.9912- 

One-Sample Test 

 Test Value = 65 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a23 -.055- 10 .957 -1.78736- -74.1050- 70.5303 

 



 310                                الثابتة.           النهائية للبنودالقم النمطية و بين One Sample Test ( نتائج اختبار 33الملحق )

 

  د: محّمد عبّادي        م: فادي العوض

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 480 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a25 .604 10 .559 16.88882 -45.3831- 79.1608 

One-Sample Test 

 Test Value = 90 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a26 -1.034- 10 .326 -6.97155- -21.9946- 8.0515 

One-Sample Test 

 Test Value = 85 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a27 -3.141- 10 .011 -13.01745- -22.2531- -3.7819- 

One-Sample Test 

 Test Value = 40 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a29 4.039 10 .002 365.85700 164.0330 567.6810 

 



 313  دراسة تحليلية النحرافات الكلفة التقديرية في مشاريع األبنية المدرسية

 

 جامعة حلب –كلية الهندسة المدنية  –رسالة ماجستير في اإلدارة الهندسية 

 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 860 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a30 -1.492- 10 .166 -113.67545- -283.3869- 56.0360 

One-Sample Test 

 Test Value = 140 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a33 -6.538- 10 .000 -62.91864- -84.3615- -41.4758- 

One-Sample Test 

 Test Value = 425 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a36 2.732 10 .021 48.63955 8.9638 88.3153 

One-Sample Test 

 Test Value = 7300 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a38 -6.102- 10 .000 -398.00109- -543.3243- -252.6779- 
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One-Sample Test 

 Test Value = 7300 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a39 -3.406- 10 .007 -802.14909- -1326.9146- -277.3836- 

One-Sample Test 

 Test Value = 13000 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a41 2.672 10 .023 1588.00000 263.7701 2912.2299 

One-Sample Test 

 Test Value = 560 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a42 -5.446- 10 .000 -67.16182- -94.6424- -39.6812- 

One-Sample Test 

 Test Value = 130 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a45 .356 10 .729 2.71182 -14.2482- 19.6718 
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One-Sample Test 

 Test Value = 455 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a46 -10.035- 10 .000 -162.09727- -198.0895- -126.1050- 

One-Sample Test 

 Test Value = 85 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a47 1.282 10 .229 67.38273 -49.7331- 184.4985 

One-Sample Test 

 Test Value = 3050 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a48 -5.310- 10 .000 -406.48955- -577.0731- -235.9060- 

One-Sample Test 

 Test Value = 1400 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a50 -2.133- 9 .062 -279.05900- -575.0638- 16.9458 
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One-Sample Test 

 Test Value = 235 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a51 1.465 10 .174 132.41364 -68.9966- 333.8239 

One-Sample Test 

 Test Value = 285 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a53 -7.391- 9 .000 -134.93800- -176.2369- -93.6391- 

One-Sample Test 

 Test Value = 165 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a55 -3.500- 10 .006 -15.21364- -24.8993- -5.5279- 

One-Sample Test 

 Test Value = 13 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a56 -4.213- 10 .002 -5.32455- -8.1407- -2.5084- 
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One-Sample Test 

 Test Value = 28 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a59 -2.618- 10 .026 -2.45455- -4.5439- -.3652- 

One-Sample Test 

 Test Value = 100 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a61 -19.219- 10 .000 -34.77727- -38.8092- -30.7453- 

One-Sample Test 

 Test Value = 870 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a64 -2.999- 10 .013 -202.82636- -353.5203- -52.1324- 

One-Sample Test 

 Test Value = 5 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a69 -1.399- 10 .192 -.27273- -.7072- .1617 
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One-Sample Test 

 Test Value = 10 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a70 -1.000- 10 .341 -.09091- -.2935- .1116 

One-Sample Test 

 Test Value = 6 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a75 -1.136- 10 .283 -.63636- -1.8850- .6123 

One-Sample Test 

 Test Value = 8 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a76 -2.381- 10 .039 -2.27273- -4.3991- -.1463- 

One-Sample Test 

 Test Value = 28 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a78 -7.152- 10 .000 -13.18182- -17.2883- -9.0753- 
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One-Sample Test 

 Test Value = 6 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a86 -3.727- 10 .004 -.96818- -1.5469- -.3894- 

One-Sample Test 

 Test Value = 12 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a87 -1.609- 10 .139 -1.28818- -3.0716- .4953 

One-Sample Test 

 Test Value = 80 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a89 -.696- 10 .502 -4.76364- -20.0102- 10.4829 

One-Sample Test 

 Test Value = 335 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a92 -1.499- 10 .165 -18.18182- -45.2163- 8.8527 
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One-Sample Test 

 Test Value = 26 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a93 1.326 10 .214 4.45455 -3.0286- 11.9377 

One-Sample Test 

 Test Value = 50 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a99 .507 6 .630 1.42857 -5.4688- 8.3259 

One-Sample Test 

 Test Value = 140 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a101 -.691- 9 .507 -3.30000- -14.1072- 7.5072 

One-Sample Test 

 Test Value = 15 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a102 -1.242- 10 .242 -.90909- -2.5397- .7215 
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One-Sample Test 

 Test Value = 12 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a104 -2.667- 10 .024 -1.45455- -2.6699- -.2392- 

One-Sample Test 

 Test Value = 12 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a109 -3.000- 9 .015 -3.00000- -5.2622- -.7378- 

One-Sample Test 

 Test Value = 12 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a114 -2.538- 9 .032 -3.30000- -6.2408- -.3592- 

One-Sample Test 

 Test Value = 110 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a118 -2.706- 8 .027 -50.77778- -94.0419- -7.5137- 
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One-Sample Test 

 Test Value = 50 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a119 -3.599- 6 .011 -32.28571- -54.2347- -10.3367- 

One-Sample Test 

 Test Value = 37 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a120 -2.739- 9 .023 -1.00000- -1.8260- -.1740- 

One-Sample Test 

 Test Value = 125 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a121 -.340- 5 .748 -8.33333- -71.3359- 54.6692 

One-Sample Test 

 Test Value = 23 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a122 -.947- 5 .387 -3.66667- -13.6151- 6.2818 
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One-Sample Test 

 Test Value = 360 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a123 -.345- 5 .744 -24.33333- -205.4608- 156.7941 

One-Sample Test 

 Test Value = 24 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a125 -.356- 5 .736 -1.66667- -13.6994- 10.3660 

One-Sample Test 

 Test Value = 28 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a128 -.981- 10 .350 -2.81818- -9.2185- 3.5821 

One-Sample Test 

 Test Value = 1 

 

 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference Lower Upper 

a135 -1.000- 10 .341 -.09091- -.2935- .1116 
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 النموذج الكشفي التقديري المقترح للبنود الثابتة.(أ -14الملحق )
 التصنيف الرئيسي

 
F  حدة   البنود الثابتة

الوا
 

الكمية 
سعر التقديرية

ال
 

اإلجمالي 
 التقديري 

الكمية 
 المنفذة

قيمة 
األعمال 
راف المنفذة

نح
اال

 

         المنشأ السفلي

  
  
  
وية  

وتس
فر 

ح
  

ردميات ببقايا المقالع على طبقات داخل البناء مســــــــت لبة 
 من الخارج الموقع

   

    
        سم ضمن البناء15تقديم ورصف ح ر بلوكاج سماكة

        تقديم وفرش ورص رمل الميول خاص بالمدرسة
   المجموع 

  
  
  

ن  و
بيت

  

بيتون مســـــلي تســـــليي خفيف لعدســـــة المدرســـــة بدون قالب 
 1كغ/م 451عيار 

   

    
        1كغ /م211بيتون مسلي بالقالب عيار 

   المجموع 

         الهيكل  

  
  
  
  
  

يتو
ب

ن   

/ســــم 7ســــماكة / 1م\كغ451بيتون عادي لألســــطحة عيار
 يلزممع الصقل وكل ما 

   

    
تقديم وصــــــــــــــب ببي ووردي من البيتون المســــــــــــــلي عيار 

 1/كغ اسمنت/م151/

   

    
        1كغ /م151بيتون مسلي بالقالب عيار 
        1كغ /م211بيتون مسلي بالقالب عيار 

   المجموع 

 

ــاء
ســـــ

اك
  

/سم ارتفاع 41تقديم وبناء ح ر صـوري مكفوف سـماكة /
 /سم15/

   

    
        /سم41تقديم وبناء ح ر نحيت ابيض م لي بسماكة /

تقــديم وتلبيس ح ر صـــــــــــــــوري مكفوف ســـــــــــــــمــاكــة   تقــل 
 /سم )فوق منسوب القبو(15/سم ارتفاع /5عن/

   

    
تقديم وتلبيس ح ر نحيت ابيض م لي بســـــــــــــماكة   تقل 

 /سم )فوق منسوب القبو(1عن /

   

    
ســـــــــــم اخضـــــــــــر  1.1وندي ســـــــــــماكة تقديم وتلبيس مرمر 

 ألعمدة الوا هات ا عمدة الخار ية

   

    
        11*11تركيب عتبات لنوافذ الصفوف الخار ية 

   المجموع 
  
  
ور  

منج
ال

  

        تقديم وتركيب حديد مشغول مع القفل والدوان
        تقديم وتركيب من ور المنيوم للنوافذ

   المجموع 

  
  
  
  
  
  

طية
وتغ

ية 
حما

 

        سم. 41×  15بناء تياخات على السطي 
تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشـــــــروحة للســـــــطي ب ســـــــمنت 

 /مم.2/سم وسماكة   تزيد عن/15أبيض ارتفاع /

   

    
        تقديم وتركيب طبقة عزل بيتومينية للسطي.

        تركيب نعلة مزدو ة من طبقة عزل بيتومينية.
 تـقــــــــديـم وعـمــــــــل طـبـقــــــــة اســـــــــــــــبــــــــل لـعزل ا ســـــــــــــــطحــــــــة 

 ملم وفق الشروي1+16سماكة 

   

    
   المجموع 
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 التصنيف الرئيسي
 

F  حدة   البنود الثابتة
الوا

 

الكمية 
سعر التقديرية

ال
 

اإلجمالي 
 التقديري 

الكمية 
 المنفذة

قيمة 
األعمال 
راف المنفذة

نح
اال

 

         اكساء داخلي

  
  
  
  
  
  
  
  

ن 
جدرا

اء 
بن

طع
قوا

 
  

        1تقديم وبناء بلوك اسمنتي مفرغ م
        1تقديم وبناء بلوك اسمنتي مآلن م

   المجموع 

ران
جد

اء 
كس

ا
 

زريقة اســــمنتية داخلية لل دران وا ســــقف ب ســــمنت اســـــود 
والو ـــــــ  ا خير  1/كغ/م111على ثبث و وه عيـــــــار /

مع اســـــــتخدام شـــــــبك الد اج وكل ما  1/كغ/م151عيار /
 يلزم

   

    
        تنفيذ دوان زياتي ممتاز لل دران واألسقف.

/ســـــــم 91تقديم وتركيب ح ر صـــــــناعي للممرات بارتفاع /
 الطبة الخشبية والدوان والطبء العازلمع 

   

    
/سم عرض 1.1تقديم وتلبيس رخام م لي ومنكل سماكة /

ســــــــــــم ارتفاع عند مردات ا دراج ألســــــــــــفل الطبة وفي 11
 ( سم وكل ما يلزم.111-91الممرات بارتفاع )

   

    
تقديم وتركيب طبات من الرخام الم لي والمنكل ســــــــــماكة 

ملفوفة من طرف واحد تركب فوق ســـــــــــم 5ســـــــــــم عرض 1
 تلبيس الرخام في الممرات

   

    
   المجموع 

  
  
  

ور
منج

 

تقـديم وتركيـب من ور خشـــــــــــــــبي ســـــــــــــــويد نوع  يد ألبواب 
 الدورات

   

    
        تقديم وتركيب من ور خشبي سويد نوع  يد

   المجموع 
  

اء 
ــــــــ

ســـــــ
اك

ات
ــــــــ

ــــــــ
يــــــ

رض
أ

 
        تقديم وتركيب تباليط من الرخام الم لي لبسطات الدرج.

        تقديم وتركيب ببي موزاييك ب سمنت أبيض.  

تقديم وتركيب وزرة موزاييك مشــــــــــــروحة ب ســــــــــــمنت أبيض   
 /مم.2/سم وسماكة   تزيد عن/11ارتفاع /

   

    

مشــــــــــــروحة ب ســــــــــــمنت أبيض تقديم وتركيب وزرة موزاييك   
 /مم.2/سم وسماكة   تزيد عن/11ارتفاع /

   

    

تقديم وتركيب وزرة من الرخام الم لي والمنكل ب ســــــــــــمنت   
 /مم.2/سم وسماكة   تزيد عن/11أبيض ارتفاع /

   

    
        تقديم وتركيب تباليط للدراج قائمة ونائمة  

الرخـام الم لي ســـــــــــــــمـاكة تقـديم وتركيـب وزرة لألدراج من   
 /سم.15/سم ملفوفة ال وانب ارتفاع/4/

   

    
        سم سعودي 4تقديم وتركيب غرانيت طبيعي سماكة   
        تقديم وتركيب ببي سيراميك وطني لل دران  

تقديم وتركيب حبســــــــــــــات من الرخام البدروســــــــــــــي الم لي   
 لبراطيش ا بواب

   

    

ســــــــــم نوع 21*21غرانيت صــــــــــناعي قياس تقديم وتركيب   
  يد مع الكحلة البزمة وكل ما يلزم.

   

    

تقديم وتنفيذ مصـــــاطب لأللواح مع اطار ا فقي وال وانب   
 القائمة كلها من الرخام البدروسي الم لي
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تقــديم وتركيــب حبســـــــــــــــات من الرخــام الم لي )للــدرابزين(   
 /سم41عرض /

   

    
   المجموع     

          الخدمات

  
  
حي  

 ص
رف

ص
  

انش مع مصـــــــفاة 2تركيب بالوعة فونط مع ســـــــيفون قطر 
 ستانلس

   
    

        بناء قساطل اسمنتية نوع أترنيت للمداخن.
   المجموع 

  

حية
 ص

ات
ديد

تم
 

  

        سم 61×51تقديم وتركيب مغسلة بورسبن 
        تقديم وتركيب مرحاض عربي بورسبن  

ملم ســـــعة 4تركيب خزان ماء من الصـــــاج المزئبق ســـــماكة  
 1م1

   

    

ملم سعة 4.5تركيب خزان ماء من الصاج المزئبق سماكة  
 1م4

   

    
        1م 4ملم سعة 1تركيب خزان مازوت من الصاج سماكة   

    1/4قطر -1تقديم وتركيب ســـــــــــكر  ارور وكل ما يلزم   
 كروم

   

    

    1قطر -4تقــديم وتركيـــب ســـــــــــــــكر  ـــارور وكــل مـــا يلزم  
 نحاس

   

    

 انش2تركيـــب قســــــــــــــــاطـــل فونـــت شــــــــــــــــاقوليـــ  وافقيـــة قطر  
 من ببطة الطابق ا رضي وما فوق  

   

    
        تقديم وتركيب مبولة  دارية وفق المخططات  

تقديم وتركيب مشرب سيراميك حسب المخططات وكل ما   
 يلزم

   

    

-1تقــــديم وتركيــــب قســــــــــــــــــاطــــل حــــديــــد مزئبقــــة نوع اول   
 انش4/1قطر

   

    

قطر -4تقــديم وتركيــب قســـــــــــــــاطــل حــديــد مزئبقــة نوع اول   
 انش1

   

    
   المجموع   
  

ــــة
ــــــــ

ائيــ
ــــــــ

ربــــ
كه

 

        وات 21×4تركيب  هاز انارة فلورسانت
        التمديداتتقديم وتركيب مأخذ واتف مع كامل   
        /8تقديم وتركيب  رس ناقوس نمرة /  
        تقديم وتركيب كباس  رس مع كامل التمديدات  
        تقديم وتركيب لوحة كهربائية لتغذية قاعة الحاسب  
        تقديم وتركيب لوحة توزيع فرعية كهربائية  
        كهربائيةتقديم وتركيب لوحة توزيع رئيسية   
        تركيب عداد مياه مبئم لقطر انبوب التغذية  
        تقديم وتركيب نقطة ضوئية مع التمديدات  
        تقديم وتركيب مأخذ كهربائي احادي الطور  
        أرقام 6تقديم وتركيب منمرة أ راس   
        تقديم وتنفيذ بئر تأريض  
        وات 21×1 هاز انارة فلورسانت تركيب   
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تقديم وتركيب مأخذ شــــــــــــــوكو ثبثي مع لمبة اشــــــــــــــارة نوع   
 فرنسي

   

    

  
ســــــــم 2*2تقديم وتركيب م رى ببســــــــتيكي )ســــــــكة قياس 

داخلهــــا( وفق الشـــــــــــــــروي  RG45لتوصـــــــــــــــيــــل الكــــاببت
 والمخططات

   

    

سم 4.5*4.5تقديم وتركيب م رى ببستيكي )سكة قياس   
 لتوصيل الكاببت داخلها( وفق الشروي والمخططات

   
    

ســــــــم 6*6تقديم وتركيب م رى ببســــــــتيكي )ســــــــكة قياس   
 لتوصيل الكاببت داخلها( وفق الشروي والمخططات

   

    
        تقديم وتركيب عداد كهربائي ثبثي الطور.  
        تقديم وتركيب مأخذ شبكة لوغران  

  
وتركيب مخرج خاص من شــــــــــــبكة التوتر المنخفض تقديم 

امبير  21امبير( مع قــاطع عيــار  61-41)عــداد ثبثي 
 مع كل ما يلزم

   

    

تقديم وتركيب كلوب ســـــــــــــقفي ببســـــــــــــتيكي مع لمبة توفير   
 واي48طاقة 

   

    
   المجموع   

         التجهيزات والفرش
  

ــــر 
فـــــــ

 ش

        المخططات تقديم وتركيب مشا ب وفق
        تقديم وتركيب ستاندات خشب حائطية وفق المخططات  

تقديم وتصنيع مقعد مدرسي من البواري المعدنية والخشب   
 الزان والميبمين وكل ما يلزم

   

    
        تقديم وتركيب مروحة سقفية من أ ود األنواع.  

وا ر ل معدنية وفق تقديم طاولة معلم من خشــــب البتية   
 المخططات

   

    

  
تقديم كرســـــــــــــي معلم من البواري المعدنية المعال ة حراريا 
مع البخ والقــــاعــــدة واللهر من الخشــــــــــــــــــب البتيــــة وفق 

 المخططات

   

    
   المجموع   

  

زات
ــــــــ

هيــ
تج

 
  

م 1.1*1.15تقـديم وتركيـب الواح كتـابة وايت بورد قياس 
 مم 2سماكة 

   

    

تقديم وتركيب الواح كتابة من شـــــوح قشـــــرة حمراء ســـــماكة   
 ملم ضمن اطار خشبي وحمالة طباشير والدوان16

   

    
        تقديم وتركيب مدفأة قفص من أ ود األنواع  
        تقديم وتركيب صاري علم مع العلم نفس   

تقــديم وتركيــب اوــداف كرة ســـــــــــــــلــة وقــدم وطــائرة مع كــافــة   
 الت هيزات واللوازم

   

    
        تقديم وتنفيذ طاولة مخبر فيزياء وكيمياء  
        تقديم وتركيب لوحات اسمية بلكسي كبس شفاف  

   المجموع   

   المجموع النهائي     
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نح
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                  المنشأ السفلي
  

وية
وتس

فر 
ح

 

               حفريات ترابية من أي نوع كانت
               حفريات نسفية مع اعادة الردم او الترحيل وكل ما يلزم  
               حفريات خندقية أو منعزلة مع اعادة الردم وكل ما يلزم   

حفريات تربة صــــخرية قاســــية بدون اســــتخدام المتف رات   
               مع اعادة او الترحيل

  
تقديم وفرش تربة منتخبة على طبقات ســــــــــــــماكة الواحدة 

ســـــم حســـــب المواصـــــفات الفنية مع كل ما يلزم 45منها 
 التربة األساسية ستبدال 

      

        
     المجموع    
  

ن  و
بيت

  

                1م\كغ  451بيتون عادي بالقالب عيار 

  
وتحت القواعد    1م\كغ411بيتون عادي بدون قالب عيار

               وفق المخططات 
                1كغ /م151بيتون مسلي بالقالب عيار   
     المجموع    

  

طية
وتغ

زل 
ع

  

تقديم وتلبيس ح ر صــــــــــــــوري مكفوف ســــــــــــــماكة   تقل 
 /سم دون ببطة األرضي15/سم ارتفاع /5عن/

              

تقديم وتلبيس ح ر نحيت ابيض م لي بســــماكة   تقل   
 /سم دون ببطة ا رضي1عن /

              

ســــــــم اخضـــــــــر  1.1تقديم وتلبيس مرمر وندي ســــــــماكة   
               ألعمدة الوا هات 

               تنفيذ عزل بثبث و وه زفت وطبقتين خيش  

تزفيـــــت  ـــــدران القبو على ثبث و وه زفـــــت وطبقتين   
 خيش مع طبقة بلوك

              
     المجموع    

                  الخدمات

  

رف
ص

 
حي

ص
  

تقــديم وتركيــب حــديــد مشـــــــــــــــغول للســـــــــــــــلم المعــدني قطر 
 مم/ 41/

              

  
قطر  PVCببســــــــــــتيكية  بأنابيب وتركيب م رورتقديم 
بار عالي المقاومة وكل 6مم تحمل 5.9ســـم ســـماكة 41

 مما يلز 

      

        
               تركيب م رور قساطل بيتونية غير مسلحة   

ســـــــــم 151*141*91 بأبعادعمل بالوعة مطرية تقديم و   
 يلزم كل ماو 

              

تركيب م رور قساطل ببستيكية تكنوغرين قطر تقديم و   
               سم مع الحفر وكل ما يلزم 11

               سم  61×61عمل  ورة تفتيش   
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 سم من البيتون  81*81 بأبعادتقديم وتنفيذ  ورة تفتيش   
 يلزم المسلي مع غطاء فونت وكل ما

              
               تقديم وتركيب قساطل ببستيكية ضغط عالي   
               انش2وافقية قطر شاقوليةتركيب قساطل فونت   
     المجموع    

               خاصة ومنشآت أعمال   

درسة الحي حتى يتم تخديم المتوسيع شبكة الكهرباء في     
               الشروي والمواصفات المعتمدة لدى شركة الكهرباءوفق 

               تقديم وغرس شتل زراعي    

تقــــديم وفرش تربــــة زراعيــــة حمراء للحــــدائق واألحواض     
               وكل ما يلزم

     المجموع      
                والموقع الباحات أعمال   

  

ر و 
حف

وية
تس

 

               حفريات ترابية من أي نوع كانت
               لزمي كل مافية مع اعادة الردم او الترحيل و حفريات نس  

  
حفريات تربة صــــخرية قاســــية بدون اســــتخدام المتف رات 

               مع اعادة الردم او الترحيل

  
المو ودة في الموقع الى المقالب ترحيل ا نقاض ازالة و 
               العامة

  
ردميـات ببقايا المقالع على طبقات للباحات مســـــــــــــــت لبة 

               من الخارج الموقع

  
تقديم وتعبيد بالح ر الكلسـي الصـلب المطحون بسماكة 

               /سم بعد الضغط41  تقل عن /
               سم  15تقديم ورصف ح ر بلوكاج سماكة  
     المجموع    
  

ن  و
ــــــــ

يتـــ
ب

  
 

                1م\كغ  451بيتون عادي بالقالب عيار 
               1م\كغ451بيتون عادي بدون قالب لألرضيات عيار  

  
ببي  تحــت 1م\كغ411ربيتون عــادي بــدون قــالــب عيــا
               ا رصفة وفق المخططات 

               1م\كغ451بيتون مغموس بالقالب عيار  
               1م\كغ451بيتون مغموس بدون قالب عيار  
                1كغ /م151بيتون مسلي بالقالب عيار   

  

وه بث و اســـود على ث ب ســـمنتزريقة اســـمنتية خار ية 
 1/كغ/م151والو ـ  الثالث عيار / 1/كغ/م111/عيـار 

ابيض عيــار  بــ ســـــــــــــــمنــتالو ــ  الرابع رشـــــــــــــــة تيروليــة و 
               يلزم  كل ماو  1/كغ/م211/

     المجموع    
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اال

 

  

ات
ضي

 أر
ساء

اك
 

               تقديم وتركيب تباليط للدراج قائمة ونائمة 
               تقديم وتركيب ببي ارصفة محزز وملون   
               .ف ح ري من الح ر المنحوت الم ليتقديم وبناء ردي  
     المجموع    

  

ور
لس

ا
 

ســـــم  15تقديم وتركيب ســـــور من البلوك المفرغ ســـــماكة 
 والــــــــــــمــــــــــــكســــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــالــــــــــــحــــــــــــ ــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــــوري 

ســـم وطبة ح ر على الســـور بســـمك 2األصـــفر ســـماكة 
               يلزم  وكل ما 11سم وعرض عشرة 

  
تقديم أعمدة الســور من البلوك المكســي ح ر نحيت مع 

               يلزم وكل ما 21* 21 بأبعاد 11طبة سمك 
     المجموع    

  
  

     المجموع النهائي  
   النهائي المجموع 
   والمتغيرة الثابتة للبنود الكلي المجموع 
   التقديري  الكشف قيمة 
   التراكمي االنحراف 
   المطلق االنحراف 
   المطلق الى التراكمي نسبة 
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