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 : الفن المعماري و اتجاهاته

الفن المعماري هو اتجاه علمً ٌهدؾ الى خدمة البشرٌة عامة وهو اتجاه مهنً تتوفر فٌه شروط   مقدمة :

 اإلنتفاع و المتانة و الجمال و اإلقتصاد . 

والعمارة هو العب المتقن و الصحٌح و الرائع باألحجام و الكتل بحٌث كل شكل معماري ٌجب أن ٌعطً 

 الؽرض الوظٌفً للمبنى أي الشكل ٌعبر عن الوظٌفة .

 للعمارة اتجاهان : 

وهو ان تبدأ بالتفكٌر بالحل الوظٌفً للمخطط المعماري و  (: العمارة الوظٌفٌة االتجاه الوظٌفً ) -2

بشكل جٌد ببعضها  مدرجات ......  ( –قاعات  –ؼرؾ  –العناصر المعمارٌة ) مدخل توزٌع و ربط 

عن بعضها من ناحٌة الشكل و العدد العناصر المعمارٌة و تختلؾ و الحصول على الخرٌطة النهائٌة 

 -حكومً  –مشافً  –تجارٌة  –ل حسب و ظٌفته ) سكنٌة و طرٌقة الربط من مبنى ألخر ك

)......... 

ان الؽرض من الحل الوظٌفً هو الحصول على توزٌع صحٌح و مرٌح للعناصر و عدم ترك 

 % .211و السلٌم  المرٌح  الحصول على االستؽالل الوظٌفًمبنى و المساحات الضائعة داخل اي 

وهو الذهاب فً المخٌلة إلى الشكل المعماري وهً العمارة  :اإلتجاه الخٌالً ) العمارة الخالٌة (  -3

بحٌث ٌبدأ التصمٌم بالشكل المعماري وصوالً للشكل النهائً بما ٌتناسب الروحٌة أي االلهام الروحً 

 مع الؽرض الوظٌفً للمبنى وبعد ذلك ٌتم العمل على توزٌع عناصر المخطط المعماري المراد.

قد نجد صعوبة فً توزٌع عناصر المخطط المعماري وربطها الصحٌح و ولكن لهذه الطرٌقة سلبٌات 

 .و قد ٌنج لدٌنا مساحات ضائعة فً المخطط  ها البعضالجٌد مع بعض

 أهداؾ العمارة : -
 ( .  Functionالمنفعة , الوظٌفة )  -2

 ( .  Durabilityالمتانة , الدٌمومة )  -3

 ( .  Beautyالجمال )  -4

 ( . Economyاإلقتصاد )  -5

 ( . Environmentاإلنسانٌة , البٌئة )  -6

. لذلك ٌجب أن ٌكون التصمٌم المبنى أوالً من أجل استعمال اإلنسان له  ( : ٌصمم Functionالمنفعة ) -2

 مستنداَ على المقٌاس اإلنسانً من حٌث الفراغ المعماري و األبعاد المعمارٌة .

ٌجب أن ٌستؽل المبنى بشكل صحٌح وسلس وتكون  وتعنً المنفعة أٌضاً الؽرض الذي صمم المبنى له لذلك

كافة الفرؼات مرتبطة مع بعضها أفقٌاً أو شاقولٌاً و أن ٌحتوي المبنى على المداخل الرئٌسٌة و الثانوٌة و 

 توفٌر المرافق الحٌوٌة مهم جداً فً كل مبنى .

 وظٌفة و الجمال متمماً .ن ٌكون ال( : وهو أن ٌسر اإلنسان لدى رؤٌته المبنى و أ Beautyالجمال ) -3

( : وهو عنصر مهم جدا فً العمارة و ٌحد من حرٌة المعماري فالبساطة فً  Economyاالقتصاد ) -4

العمارة هً فضٌلة كما هً فً الحٌاة ولكن هذا ال ٌعنً االستؽناء عن العناصر األساسٌة فً التصمٌم و انما 

 .ٌتطلب الموضوعٌة و الواقعٌة فً التصمٌم 



( : ٌصمم المبنى بحٌث ٌكون ثاٌتا قوٌاً ٌتحمل جمٌع القوى التً قد ٌتعرض لها وهذا  Strengthالمتانة ) -5

 ٌعتمد على المهندس اإلنشائً .

( : كل ما ٌحٌط باإلنسان من مؤثرات طبٌعٌة مثل جمٌع  Environmentalالبٌئة و القٌم اإلنسانٌة ) -6

البرودة ( و طبٌعة التربة و األرض و تضارٌسها  –الحرارة  –لشمس ا –الرطوبة  –عوامل المناخ ) الهواء 

. 

حارة ( و  –باردة  –جبلٌة  –ساحلٌة  –ٌجب أن ٌكون التصمٌم مناسباً للبٌئة التً تكون فٌها ) صحراوٌة 

ٌجب مراعات الحالة اإلجتماعٌة و خاصة فً األبنٌة السكنٌة مثال  المجتماعات الؽربٌة تختلؾ عن 

 ٌجب مراعات الخصوصة بشكل أساسً ات اإلسالمٌة اذاً المجتماع

 :(  (  How to design a project successfullyكٌؾ تصمم مشروعاً ناجحاً:-

إن أول مرحلة ألي مشروع تصمٌمً ٌبدأ بالتعرؾ على بٌئة الموقع و دراسة المشاكل القائمة و متطلبات 

ثم ٌقوم بوضع فكرة التصمٌم مع مراعات الناحٌة  البرنامج المعماري ثم ٌقوم المصمم بتحلٌلها و من

 ٌة و الجؽرافٌة و الوظٌفٌة .... اإلقتصادٌة و الجمالٌة و البٌئ

 خطوات و مراحل التصمٌم المعماري :

 : ( Data collection – Briefing Stageمرحلة جمع المعلومات ) -2

األبعاد  –الموقع  –تشرٌعات البناء  –مرحلة إعداد متطلبات الدراسة الخاصة بالمشروع ) الوظٌفة 

 نظام اإلنشاء ......... ( –مواد البناء  –اإلجتماعٌة و الدٌنٌة 

 ( :  Data Analysisتحلٌل المعلومات ) -3

 الحركة و الوصول ...... ( –الرؤٌة  –التربة  –الطبؽرافٌة  –الشمس  –) الرٌاح 

  ( :  Site analysis)  العام تحلٌل الموقع-4

وضع كروكً للموقع العام موضحاً علٌه توزٌع الكتل و ترابطها ببعضها البعض و توضٌح ممرات المشاة و 

 الطرقات .

 وضع مخطط العالقات الوظٌفٌة  . –تحدٌد عناصر المشروع ( :  Conceptتولد الفكرة ) --5

 : ( Project Programوضع برنامج المشروع ) -6

 المشروع .وضع كافة عناصر التً تتلطلبها 

 ( : Primary Solutionوضع الحلول األولٌة ) -7

 رسم المساقط و تحدٌد الشكل األولً .

 ( : Evaluationمقارنة و تقٌٌم الحلول ) -2

 إجراء التقٌٌم و تطوٌر الحل المناسب .

 

 



 *نضٌؾ الى هذه المراحل التصمٌمٌة ثالثة عناصر أخرى وهً:

 المستخدمة فً المشروع .مرحلة جمع المعلومات عن المواد -2

 (. Constructionمرحلة التنفٌذ ) -3

 ( .  Post-Occupancy evaluationالتقٌٌم بعد اإلستخدام ) -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :العالقة بٌن المهندس المعماري و الزبون أو المستثمر *

األساسٌة للمشروع المراد عند عقد أول لقاء بٌن الزبون و المهندس ٌتم اإلتفاق على الخطوط 

للزبون و ٌقوم المهندس بدوره بشرح كل ما ٌخص المشروع من الناحٌة العامة و اإلحتٌاجات 

ومن الضروري أٌضاً اإلتفاق على أتعاب المهندس و طرٌقة الدفع و جابٌات و السلبٌات إلو ا

 ذلك لتجنب المشاكل الحقاً.

لمراد أي كروكً للمخططات و تحلٌل الموقع ٌقوم المهندس بوضع الخطوط العامة للمشروع ا

 العام موضحاً علٌه كتلة المبنى و المداخل و المخارج و المساحات الخضراء و الطرقات .

بؽٌة الوصول الى الحل النهائً و مع الزبون و مواد اإلكساء وبعد ذلك ٌتم مناقشة الخرائط 

 مصادقة الزبون علٌه .

المشروع و اجراء السبور حسب مساحة المشروع و عدد الكتل و ٌتم أخذ العٌنات من موقع 

 المتوضعة فٌه.

وبعد ذلك ٌحال كافة الخرائط المعمارٌة الى بقة اإلختصاصات الهندسٌة فً المكتب اإلستشاري 

 –المٌكانٌكً  –الكهربائً  –اإلنشائً  –و بعد ان ٌتم دراسة كافة المخططات ) المعماري 

دوائر الدولة و نقابة المهندسٌن د ان تتم المصادقة علٌها من قبل الزراعً ( و بع –الطرق 

ٌقوم المهندسٌن فً المكتب اإلستشاري بحساب كمٌات المشروع كل حسب إختصاصه و بعد 

 أي الجدول الزمنً للمشروع . ذلك ٌتم حساب كلفة المشروع و حساب مدة تنفٌذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  مشاركتً فً دراسة المخططات المعمارٌة و فً ماٌلً أود أن استعرض لكم من خالل

 دراسة الجدوى اإلقتصادٌة لمشروع سلطان ستً فً مدٌنة الحلة فً محافظة بابل :

 

و كٌفٌة شرح  فكرة المشروع  من خالل مشاركتً فً اعداده *مثال عملً من الواقع

 ومن ناحٌة الربح و الخسارة : 

تم اإلتفاق مع الشخص المستثمر حول نوعٌة المشروع و بعد عدة لقاءات  بداٌة و بعد

 المباشرة بالعمل : بدأ من ثمجلسات تم اإلتفاق على قٌمة األجور و 

 

فً البداٌة تم البدء بوضع الخطوط األولٌة لكروكً الموقع العام و موضحاً علٌة 

 .العراق فًالكتل و المرافق و الخدمات و ذلك حسب شروط الهٌئة لالستثمار توزٌع

ومن ثم بدأ العمل حول الدراسة اإلقتصادٌة للمشروع من حٌث التكلفة و األرباح فٌما 

 اذا كان المشروع رابحاً أم خاسراً .

 

 نبذة عن المشروع : -

 . 3/م 211111/ دونم أي / 51مساحة أرض المشروع  /  -

 موقع المشروع الحلة بابل . -

ٌتوي كل منها على أربعة شقق  عمارة ذات عشرة طوابق 41ٌحتوي المشروع على  -

 شقة لكل عمارة . 51أي 

 261شقة فئة أولى بمساحة البناء  511لدٌنا ثالث فئات لكل فئة عشرة عمارات : )  -

شقة  511( , )  3م236شقة الفئة الثانٌة بمساحة البناء  511لكل شقة (  , )  3م

 . ( 3م 231الفئة الثالثة بمساحة البناء 

 على حدة . وسٌتم توضح كل فقرة -

 *هدؾ المشروع : 

الهدؾ من المشروع هو انشاء مجمع سكنً متمٌز ٌفً بحاجات شرائح متنوعة من الطبقات 

وافٌة اإلجتماعٌة و بتصامٌم متمٌزة و بمواصفات هندسٌة و انشائٌة جٌدة جداً و على مساحة 

مدرسة  من األرض مما ٌعطً فضاءات مفتوحة جٌدة حٌث ٌحتوي المجمع مركز الخدمات و

ابتدائٌة و متوسطة واعدادٌة و مسجد و مركز صحً و مركز اداري و مركز ماء و كهرباء و 

 على طرق و مواقؾ للسٌارات و حدائق .

من أهم أسباب نجاح المشروع هو الخبرة الجٌدة المتمٌزة لمنفذي المشروع فً مشارٌع 

وافر الحافز و التصمٌم التشٌٌد مع وجود كادر هندسً و فنً متخصص و ادارة متمٌزة و ت

 على انجاز مشارٌع سكنٌة رائدة .

لن اتطرق الى ؼٌر األمور الفنٌة و الحسابٌة و هناك العدٌد من األمور اإلجابٌة و السلبٌة  -

 األمور المالٌة التً ال ؼنى عنها .و من أهم هذه األمور للمشروع 

 *الدراسة الفنٌة :



فً منطقة مالئمة خارج مركز محافظة بابل و  الموقع: سٌتم تخصٌص موقع جٌد و متمٌز-

و لتكون موقع مالئم للمشروع المزمع تنفٌذه من  3( م 211111/ دونم )  51بمساحة / 

النواحً العمرانٌة و الحضرٌة و البٌئٌة مع مالحظة موقعه المتمٌز على طرق المواصالت 

 الرئٌسٌة .

 الوحدات التً سٌتم انشاؤها:-

 A الطوابق ٌحتوي الطابق الواحد على أربع شقق لكل من الفئة عمارة ذات العشر  41

دونم      51على مساحة األرض  3م C  231و الفئة  3م B 236و الفئة  3م261بمساحة 

 . ( 3م 211111) 

كذلك سٌتم انشاء شوارع تربط أجزاء المشروع و تربط المشروع بالشوارع الرئٌسٌة القرٌبة 

 من المجمع .

 *الدراسة اإلقتصادٌة : 

 كلفة المبانً و اإلنشاءات :-

مساحة البناء  عدد الوحدات التفاصٌل
 3م

المساحة 
 3الكلٌة م

كلفةالمتر 
 المربع $

 الكلفة الكلٌة $  

 A 511 261 71111 711 4711111شقة  

 B 511 236 61111 711 4111111شقة  

 C 511 511 50111 711 30011111شقة  

 20111111 711 41111 211 411 األدراجالممرات و 

 361111 611 611   مركز الخدمات

 3111111 611 5111   مدارس 

 411111 611 711   مسجد

 426111 611 261   مركز صحً 

مركز ماء و 
 كهرباء

  261 611 26111 

طرق و مواقؾ 
 السٌارات

  21111 261 2611111 

المساحة الكلٌة 
 لألرض

   دونم 51  

      

     222126111 

 

تم تضمٌن كلؾ الشبكات و شبكة الكهرباء و مستلزماتها و كلؾ كراج السٌارات و حدٌقتها -

 و مماشٌها ضمن تكلفة المتر المربع للشقق .

دوالر فٌكون المجموع  411111ٌضاؾ الى هذا المجموع كلفة تهٌئة األرض و المقدرة ب 

222426111$ 



 *كلفة األرض :

( وفقاً لقانون اإلستثمار  3م 211111دونم )  51الحصول على قطعة األرض بمساحة سٌتم 

 العراق لؽرض تنفٌذ هذا المشروع الحٌوي . 3117لسنة  24رقم ال 

 *كلفة األٌدي العاملة إلدارة المشروع :

مجموع الرواتب لمدة  الراتب الشهري $ العدد الوظٌفة
 سنتٌن $

مسؤول اإلدارة و 
 المشرفٌن

21 3611 711111 

محاسب / موظؾ 
 ادارة

26 3111 351111 

 075111 711 71 عمال خدمات

 5011111 611 51 حراس

 $ 3205111  236 المجموع

  

*مالحظة: تم تضمٌن كلؾ مدٌر المشروع و معاونٌه و المهندسٌن و الكادر الهندسً و الكادر 

 ضمن تكلفة المتر المربع للبناء. المساند و العمال و الفنٌٌن

 * الكلؾ اإلدارٌة:

و تشمل اإلستشارات القانونٌة و اإلشتركات و الضٌافة و الخدمات المصرفٌة و دراسات 

 251111الجدوى و كلؾ الحصول على الموافقات و اجازات البناء ... الخ و قدرت بمبلػ 

 دوالر .

 *كلفة االستشارات الفنٌة و التصامٌم :

 $  411111بمبلػ  وقدرت

 *رأس مال ثابت :

                              222427111كلفة األعمال اإلنشائٌة                                        

 411111كلفة اإلستثمارات الفنٌة و التصامٌم                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                            

 $222727111             المجمـــــــــــوع :                             

 

 

 



 *رأس مال تشؽٌلً : 

 3205111كلؾ األٌدي العاملة السنوٌة                                

 251111كلؾ مصارٌؾ اإلدارة السنوٌة                             

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                          

 $ 3435111المجمـــــــــــــوع :                                         

 *رأس مال المستمر :

 222727111تاج الثابتة                                 تكلفة اإلن

 3435111تكالٌؾ متؽٌرة                                       

 ــــــــــــــــــــــــــــ                                                     

 $231111111المجمـــــــــــــوع :                                  

 $ عشرة ملٌون دوالر 21111111سٌتم وضع رأس مال منفذ و قدره 

 *كلؾ اإلنتاج الثابته :

 $222427111كلفة المبانً و اإلنشاءات                          

 $411111كلفة االستشارات الفنٌة و التصامٌم               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                      

 $222727111المجمــــــــــــــــوع                                 

 

 *تكالٌؾ اإلنتاج المتؽٌرة :

 $3205111كلفة األٌدي العاملة ) األجور المباشرة (             

 مجموع التكالٌؾ الكلٌة :

 لٌؾ اإلنتاج المتؽٌرةوتساوي تكالٌؾ اإلنتاج الثابته + تكا

222727111   +3435111  =231111111 $ 

 *اإلرادات :

 تم تحدٌد األسعار التالٌة للوحدات السكنٌة و بالتالً تتحقق اإلرادات التالٌة :



مساحة  عدد الوحدات التفاصٌل
 3البناء م

المساحة 
 3الكلٌة م

سعربٌع 
المتر 
 المربع$

 الكلفة الكلٌة $

 A 511 261 71111 011 50111111شقة 

 B 511 236 61111 011 51111111شقة 

 C 511 231 50111 011 40511111شقة 

 - D 411 211 41111 711شقة 

 237511111 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 التكالٌؾ الكلٌة –األرباح = اإلرادات 

 =237511111 – 231111111  =7511111 $ 

 اإلقتصادٌة :المؤشرات 

 معدل العائد البسٌط لالستثمار : -2

 األرباح                                                 

 % 211   ×معدل العائد البسٌط لالستثمار =   ـــــــــــــــــــــــــــــــ  

 اإلستثمار الكلً                                          

                                          75111111 

 % 211  ×=  ــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

                                        231111111 

                                     =6.44 % 

 *القٌمة المضافة الصافٌة:

 القٌمة المضافة الصافٌة = األرباح + األجور      

                                  =7511111  +3435111  =0235111   $ 

 

 

 

 

 



 معامل الرأس المال الثابت :-3

 القمٌة المضافة الصافٌة                                     

 % 211   ×  ــــــــــــــــــــمعامل الرأس المال الثابت =   ــــــــــــــــــ

 الرأس المال الثابت                                          

                                           0235111 

 % 211  ×=  ــــــــــــــــــــــــــــــ                                    

                                        222727111 

                                     =1.2525 % 

 

         

 دوران رأس مال المستثمر :-4

 اإلرادات                                              

 %211 ×ـــ  دوران رأس مال المستثمر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجمالً رأس مال المستثمر                                     

                                           2375111 

 %211 ×   = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              

                                          231111111 

                               =216.44% 





 

 *تحلٌل الحساسٌة :

تحلٌل الحساسٌة أو التحلٌل الحً أو التحلٌل البارامتري من األسالٌب التحلٌلٌة التً  رٌعتب

مكن إستخدامها فً تقٌٌم مدى فعالٌة المشروع اإلستثماري فً المراحل األولى من عملٌات ٌ

و المفاضلة بٌن المشارٌع و كذلك عند تقٌٌم المخاطر لكل مشروع استثماري , وسٌتم التقٌٌم 

 :ات التالٌةالمعدل البسٌط لإلستثمار و تحلٌل الحساسٌة بالفرضٌ

 الحساسٌة باستخدام معدل العائد البسٌط لإلستثمار : -2

  تكون الحساسٌة :21اذا افترض زادت التكالٌؾ و تم نقص الرباح بنسبة % 

 الربح                                                       

 %211 × ـــــــــــــــــالمعدل العائد البسٌط لإلستثمار = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قٌمة  اإلستثمار الكلً                                           

                                              7511111×01% 

 %211 ×= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  

                                              231111111 

                                               6271111     

 %211 ×= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

                                             231111111   

                                  =5.020 % 

 معامل رأس المال الثابت :-3

 القٌمة المضافة الصافٌة                                       

 معامل رأس المال الثابت = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأس المال الثابت                                         

                                 7511111×01 + %3435111 

 %7.0=  = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            

                                           222727111 



 %2.155% = 7.0 -% 2.525الحساسٌة = 

 دوران رأس مال المستثمر :-4

 اإلرادات                                                  

 % 211 ×= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دوران رأس مال المستثمر 

 اجمالً رأس مال المستثمر                                          

                                            237511111×01% 

 % 211 ×= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

                                               231111111  

                                                224271111 

 % 211 ×= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                

                                                 231111111 

                                =05.0% 

 % 21.64=  05.0 -216.44الحساسٌة = 

 بتنفٌذ المشروع .ومن نتائج تحلٌل الحساسٌة لذا نوصً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *الدراسة الهندسٌة للمشروع :

 الموقع العام 

 هناك طرٌقتان للحل :

 الحل المركزي .-2

 الحل المحٌطً .-3

 : لمحٌطًالحل ا-2

من محٌط التوزٌع السكنً حٌث ال ٌجوز لحركة  فكرة بدخول حركة السٌارتهذه التكمن 

السٌارات ان تختلط مع حركة المشاة وتكون حركة المشاة بمعزل عن حركة السٌارات و تكون 

التنقل بٌن الكتل السكنٌة و الخدمٌة سهلة و أقل خطورة خاصة بالنسبة لألطفال و تكون كافة 

حات الخضراء و الحدائق ضمن المجمع بعٌدة عن الشوارع و تكون مواقؾ السٌارات المسا

و ٌمكن انشاء مواقؾ السٌارات داخلٌة بشرط أن ال تتعارض محٌطٌة بالنسبة للمجمع السكنً 

 و تكون كافة الخدمات داخل المجمع . مع حركة المشاة

 الحل المركزي :-3

ٌؤدي الى داخل المجمع وعلى جانً الشارع ٌتم وهو عبارة عن انشاء شارع رئٌسً مركزي 

الشارع ٌتفرع الى عدة شوار مؤدٌة الى مواقؾ جزئٌة ضمن  اهذوانشاء األبنٌة الخدمة 

حسب تجمع كتل األبنٌة ومن مساوء هذه الطرٌقة هو تعارض حركة المشاة مع بالمجع و

  حركة السٌارات وهذا ٌشكل خطراً على حٌاة األطفال .

 فكرة الحل المحٌطً فً تصمٌم الموقع العام : لقد اعتمدنا 

 اخذنا  بعٌن اإلعتبار اإلشتراطات التالٌة :-

 : من اإلرتفاع الكلً للبرج السكنً 3/4التباعد بٌن الكتل ٌجب أن ال ٌقل -2

  3/4 ×اإلرتفاع الطابقً  ×المسافة = عددالطوابق 

 م  20=         3/4      ×           3.2    ×     21م  =         

 المساحات الخضراء المحٌطة بكل برج سكنً :-3

 %41 ×مساحة = مجموع المساحات الطابٌقة للمبنى 

 مثالا   Aللبرج رقم  3م 7111=  21 × 711مساحة الطابق =  

  3م 2011%  = 41 × 7111س =   

 



 

األبنٌة و ٌمكن كافة من وتم توزٌع الكتل الخدمٌة فً مركز المشروع بحٌث تكون قرٌبة -

 ل الٌها بشكل سلس .الوصو

 م  21عرض الشوارع -

 م لكل جانب 2.6عرض الرصٌؾ -

 م 21=  2.6+ 2.6+  2الشارع = 

 لكل سٌارة م 6.6 ×3.6موقؾ السٌارة = 

 و تم حساب أماكن لعب األطفال و المسطحات المائٌة ضمن المساحات الخضراء

 

 

 

 

 



 تصمٌم األبراج 

وهناك شروط هامة ٌجب أن البرج السكنً هو ذلك المبنى الذي ٌقدر بعشرة طوابق و ما فوق 

 تتوافر فً األبراج السكنٌة بهدؾ تحقٌق السالمة العامة و تنقسم هذه الشروط إلى :

 الشروط المعمارٌة :-2

و بطنٌة  ال ٌجوز أن ٌقل اإلرتفاع الداخلً الخالص مقاساً بٌن السطح النهائً ألرضٌة الؽرفة

م  فً المداخل و  3.4م و ٌجوز ان ٌقل هذا القدر الى 3.2السقؾ فً جمٌع طوابق البناء عن 

 األروقة الداخلٌة و الحمامات و األجزاء المماثلة من األسقؾ العلوٌة.

كما ٌجب أن ٌكون لكل ؼرفة أو مرفق من مرافق البناء فتحة أو عدة فتحات للتهوٌة تطل 

 ٌجوز أن تقل مسطح الفتحة عن ماٌلً : للخارج أو فناء و ال

لمخصصة للسكن أو المكاتب بشرط أال ٌقل مسطح أرضٌة % من مسطح أرضٌة الؽرؾ ا0

 الفتحة عن متر واحد .

و المرحاض و الحمام و بئر السلم بالطابق و ؼٌرها من % من مسطح أرضٌة المطبخ 21

 ل مسطح الفتحة عن نصؾ متر مربع مرافق البناء ؼٌر المعدة للسكن أو المكاتب بشرط أال ٌق

وفً حال تعدد الفتحات تحسب مساحة الفتحة الالزمة على أساس مجموع مساحات الفتحات و 

بشرط أال ٌقل مسطح الفتحة الواحدة عن نصؾ متر مربع بؽرؾ السكن و المكاتب و أبار 

لجنة بموافقة  الساللم و عن ربع متر مربع بالنسبة للمطبخ و الحمامات و المراحٌض و ٌجوز

التنظٌم المختصة إنارة وتهوٌة المكاتب المعدة للسكن بطرٌقة صناعٌة و ذلك فٌما عدا مطابخ 

 الوحدات السكنٌة .

التجري أحكام هذه المادة على الصاالت و طرقات المداخل و أبار المصاعد و ؼرؾ تشؽٌل *

و لوحات التوزٌع و ما فً ماكٌنات األجهزة و المضخات و الخزانات و الؽالٌات و المحوالت 

 حكمها .

المبانً  ةكما ٌجب أن تكون األفنٌة المخصصة لتهوٌة و إنارة ؼرؾ و مرافق البناء عند إقام 

 أو تعلٌتها أو إجراء تعدٌل فً المبانً القائمة مطابقة لإلشتراطات التالٌة :

خارجً ال ٌجوز أن ٌقل بالنسبة لألفنٌة المخصصة لتهوٌة و إنارة الؽرؾ السكنٌة , فالفناء ال*

فتحة و بٌن المستوى الرأسً بالحائط  ألي  البعد بٌن المستوى الرأسً المار بحائط الفناء

 المواجه له عن ثالثة أمتار.

أما الفناء الداخلً فٌجب ان ال تقل مساحته عن مربع عشر ارتفاع أعلى  واجهة للبناء مطلة 

 كما ال ٌجوز أن ٌقل أصؽر أبعاده ثالثة أمتار.علٌه و بحد أدنى اثنً عشرا متراً مربعاً 

و المكاتب  و بالنسبة لألفنٌة المخصصة للتهوٌة و إنارة مرافق البناء ؼٌرالمعدة للسكن *

الخارجً ال ٌجوز أن ٌقل البعد بٌن كالمطابخ و الحمامات و المراحٌض و أبار الساللم فالفناء 

م 0له عن مترٌن و أال تقل مساحة الفناء عن المستوى الرأسً المار بحائط البناء المواجه 



متر اذا 21متر,  31مربع أذا كان ارتفاع أعلى واجهات البناء المطلة على الفناء ال ٌزٌد عن 

متر و ٌجوز فً األفنٌة و كذلك و  31ذاد ارتفاع أعلى واجهات البناء المطلة على الفناء عن 

ة عمل ارتدادات بقصد انارة و تهوٌة ؼرؾ جهات البناء المطلة على الطرق العامة أو الخاص

معدة للسكن أو المكاتب أو أي مرفق أخر من مرافق البناء ال ٌتٌسر به فتحة نافذة مطلة على 

ضعؾ أدنى الطرٌق أو البناء مباشرة و ٌشترط فً هذه الحالة أال ٌتجاوز عمق اإلرتداد 

 فناء المباشر .عرضه و أن تكون النافذة فً الجانب المواجهة للطرٌق أو ال

و ٌجوز عمل شرفات باإلرتداد فً حدود نصؾ عرضه األدنى فقط , ال تؽطٌة أي فناء من 

 اي طرٌقة ما .و ب األفنٌة

سم فً األفنٌة الخارجٌة فقط . كما ال ٌجوز اقامة ساللم 41و ٌجوز عمل كورنٌش الٌتجاوز 

الضوء أو التهوٌة فً ثابته أو مصاعد او أي منشات أخرى ٌكون من شأنها تقلٌل كمٌة 

 األفنٌة أو إنقاص أبعادها أو مساحتها عن الحدود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :*الشروط الواجب توافرها فً الساللم ) األدراج ( 

أن ٌكون هٌكل و درج الساللم الرئٌسً أو الثانوي من مادة ؼٌر قابلة لإلحتراق , و أال ٌجب 

راً إذا كان السلم ٌخدم أربعة وحدات سكنٌة فً مت 2.21ٌقل الطول لدرج الساللم الرئٌسٌة 

 الدور على األكثر.

ر إذا زادت عدد الوحدات السكنٌة عن أربعة وحدات فً الدور الواحد و تم 2.41و بطول 

مم من واجهة القائمة الى واجهة القائمة , و ال 321تكون نائمة الدرج بعرض ال تقل عن 

مم , وأال ٌقل الطول الظاهر لدرج السالم الثانوي عن 221ٌزٌد ارتفاع واجهة القائمة على 

ٌلٌها بسطة ال ٌقل عرضها عن  قائمة  25ت المتوالٌة على متر و أال ٌزٌد عدد الدرجا 1.0

و ٌجب أن ٌتوافر فً الساللم الدائرٌة الشروط المنصوص علٌها و عن عرض ثالث نائمات 

متر من طرؾ الدرجة عند المنحنً الداخلً و اال ٌقل ارتفاع  1.56تقاس النائمة على بعد 

 منتصؾ النائمة .متر مقاسا عمودٌا من  1.0درابزٌن الساللم عن 

*ساللم الهروب : فٌجب أن تكون خارج المبنى وفً الهواء الطلق حتى ال ٌكون فراغ رأسً 

ٌجمع فٌه النار و ٌكون فً خارج المبنى حتى ٌمكن لرجال اإلنقاذ انقاذ الناس على السلم و 

ا و هذ 41فً المبنى و اقرب سلم هروب ال تزٌد عن ٌجب أن تكون المسافة بٌن أي نقطة 

 الزمن الذي ٌمكن أن ٌقطعه اإلنسان جرٌاً قبل أن تؤثر علٌه األدخنة المتصاعدة و النار.

األماكن المؽلقة مثل المخازن و المؽاسل و الصاالت تحت األرض ٌكون نظام اإلنذار فٌها 

بالخلٌة الضوئٌة و تكون الخالٌا موزعة فً الفراغ الداخلً للمخزن بحٌث تؽطً المساحة 

 كاملة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشروط اإلنشائٌة :-3

المٌكانٌكٌة لتربة فهناك مستندات هامة ٌجب تقدٌمها و هً تقرٌر عن الحالة 

 الموقع بناء على دراسة مٌدانٌة تشمل على هذه البٌانات :

ا منسوب المٌاه الجوفٌة.-2  التركٌب الطبقً لتربة الموقع مبٌنا

 قوة تحمل التربة و احتمالٌة هبوطها .-3

 حسب طبٌعة التربة و حسب المنشأ .نوع األساسات و عمق التأسٌس المناسب -4

 لست بصدد الدراسة اإلنشائٌة .-2*مالحظة : 

 الشرط التنظٌمٌة ٌحددها الجهات المختصة .-3             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كسوة الحوائط و الجدران

 الجدارة:

 الداخلٌة و الخارجٌةالتعرؾ على أنواع األرضٌات و كسوة الحوائط 

 األهداؾ:

 عندما تكتمل هذه الوحدة ٌكون المتدرب قادرا على أن :

 ٌتعرؾ على أنواع األرضٌات . -2

 ٌتعرؾ على أنواع البالط و اإلحتٌاطات الواجب مراعاتها عند التركٌب . -3

 ٌتعرؾ على أنواع السٌرامٌك و طرق تصنٌعه . -4

 ٌبه .ٌتعرؾ على أنواع األرضٌات الخشب و كٌفٌة ترك -5

 ٌتعرؾ على أنواع تكسٌات الحوائط الداخلٌة و الخارجٌة و كٌفٌة تركٌبها . -6

 مستوى األداء المطلوب :

 % .06أن ٌصل المتدرب إلى اتقان هذه الجدارة بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كسوة األرضٌات :

الظاهر الذي ٌراه اإلنسان فً المبنى و ٌستفٌد  ان مواد التشطٌب األرضٌات لها أهمٌة كبرى نظراً ألنها الجزء

منه , و اختٌار تشطٌب األرضٌات ٌجب أن ٌعتمد أساس على موقع المكان و نوع استعماله و تصمٌمه و 

 رٌقة صٌانته و تكلفته .ط

 و سنقسم تشطٌب األرضٌات حسب تصنٌعها الى جزئٌن : 

 أرضٌات مجمعة . -2

 أرضٌات قطعة واحدة . -3

 المجمعة : أوالً:األرضٌات

 أرضٌات البالط . -2

 أرضٌات الخشب . -3

 و ٌوجد منها أنواع متعددة مختلفة األبعاد و السمك . أرضٌات البالط :-2

 *المالحظات الواجب مراعاتها عند تركٌب أرضٌات البالط :

 ( سم أسفل البالط و فائدة هذه الطبقة هً أنها تساعد على مٌول 5-3ٌجب وضع طبقة من الرمل سمكها ) -

 طفٌفة لتصرٌؾ المٌاه عند اللزوم.

كػ عٌار اإلسمنت مع مراعات رص 461سم مكعب من الرمل + 2ٌتم تركٌب مونة اسمنتٌة مكونة من -

 البالط بحٌث ٌكون فً مستوى واحد و مٌوله فً اتجاه تصرٌؾ المٌاه .

ت بٌن البالط مع مراعات ٌجب تروٌب البالط بعد اإلنتهاء من تركٌبه و جفافه بلبانً اإلسمنت لملئ اللحاما

 كحل اللحامات .

 فً حال استخدام بالط له ألوان مختلفة ٌتم إضافة بعض األكاسٌد الى مونة سقٌة البالط بنفس لون البالط .-

( سم ثم ٌوضع فوقها طبقة رمل  2 – 4فً حال تركٌب بالط السطح ٌجب عمل خرسانة مٌول سمكها ) -

 سم ثم ٌتم تركٌب بالط األسطح و سقٌة اللحامات بنفس المواصفات . 4بسمك ال ٌقل عن 

سم على األقل  6ٌمكن اضافة عزل حراري ) خبث بركانً ( بٌن طبقة المٌول و اسفل رمل البالط بسماكة -

 فً السقؾ النهائً.

 لمٌول مباشرة فً السقؾ النهائً .ٌضاؾ عزل مائً ) اللباد ( فوق طبقة ا-

 

 

 

 

 

 



 تصنٌع البالط :

 ٌن هما :تتكون البالطة عادة من جزأ

 جسم البالطة . -2

 وجه البالطة . -3

 مراحل التصنٌع :

 م مكعب رمل . 2كحجم اسمنت و  561ٌتم صنع أرضٌات البالط بخلط مونة من -

 .سم فً قالب البالط المصنعة من الحدٌد  2.6تصب الخلطة بسمك -

ٌتم اضافة مونة من لبانً اإلسمنت و بعض المواد األخرى التً تختلؾ مكوناتها حسب نوع وجه البالط -

 سم . 1.6المطلوب بسمك 

 الفورم تحت مكبس عالً الضؽط لمدة خمس دقائق .ٌتم كبس مكونات الخلطة السابقة و ذلك بادخال -

 الرش المستمر بالماء . ٌتم معلجة البالط بعد عملٌة الضؽط لمدة ثالثة أٌام مع-

 ٌتم جلً البالط بعد جفافه و ذلك بماكٌنة الجلً .-

 ٌتم وضع البالط فً الماء بعد الجلً و ٌتم معالجة أي عٌوب تظهر فً الصناعة .-

 أنواع البالط :

 البالط اإلسمنتً : -2

خارجً أرضً ٌأتً بلون اإلسمنت وهو متعدد المقاسات و ٌصنع من خلٌط اسمنت و رمل و ٌستخدم 

 باألرصفة و الممرات و أرضٌة الحدائق .

 : وٌكالبالط الموزا-3

سم  4*41*41و  3.6*36*36و  3*31*31هو بالط اسمنتً مطعم بحصوة الموزاٌٌك و له عدة مقاسات 

 سم و ٌستخدم داخلً أرضً بالؽرؾ و الممرات . 1.6مع ملحوظة أن طبقة الموزاٌٌك التقل عن 

 بالط الموزاٌٌك :-4

 هو نفس النوع السابق و لكن الطبقة المصنوع منها وجه البالطة تتكون من كسر رخام رفٌع و صؽٌر جداً .

 بالط األرصفة :-5

ٌفضل إنتاج هذا النوع من البالط بالطرٌقة األوتوماتٌكٌة فً المصنع نظراً لضرورة تجانس الشكل و قوة 

إن سمكه ٌصل فً مجموعات لسهولة نقله حٌث التحمل المطلوبة و بعد تجفٌفه ٌجب رصه بطرٌقة خاصة 

 مم و ؼالباً ٌصنع من الخرسانة المسلحة .77الى 

 بالط انترلوك :-6

ٌصنع من اإلسمنت و الرمل مع إضافة ألوان خاصة و ٌأتً بمقاسات و أشكال متعددة و ٌستخدم خارجً و 

 ارضً باألرصفة و الممرات و أرضٌة الحدائق .



 بالط الرخام :-7

و  4*51*51هو عبارة عن رخام طبٌعً ٌتم تقطٌعه فً المحاجر الى بالطات بمقاسات مختلفة منها 

سم و  4سم و ٌتم تركٌب هذا النوع من األرضٌات على فرشة من اإلسمنت و الرمل بسمك  4*41*41

وع لإلستخدام قبل تسلٌم المشربفواصل ضعٌقة ٌتم ملؤها بعد ذلك بمواد سقٌة األرضٌات و ٌتم تنظٌؾ الرخام 

 و كذلك ٌتم جلً الرخام و تلمٌعه .

 بالط الرخام الصناعً :-2

ٌصنع هذا النوع من البالط بخلط اإلسمنت األبٌض و بودرة الرخام و بعض األكاسٌد األخرى ذات األلوان 

 الخاصة . باإلضافة الى المواد الكٌمائٌة .

تماما بالرخام ٌتمٌز بألوانه و أشكاله المختلفة و  ٌصب التخلٌط السابق فً قوالب البالط إلنتاج بالط شبٌه

 ٌفضل استخدام هكذا نوع فً أرضٌات المٌانً الداخلٌة .

 بالط الؽرانٌت :-0

هو حجر طبٌعً ٌتم قصه و صقله و ٌاتً بمقاسات و أشكال و ألوان متعددة و هو أفضل من الرخام بالخارج 

 خارجً لألرضٌات و الجدران . و أقوى منه من ناحٌة الصالبة و ٌستخدم داخلً و

 بورسلٌن :-0

هو بالط أكثر صالبة من السٌرامٌك و ٌأتً بعدة مقاسات و ألوان و تصامٌم و ٌستخدم داخلً بكافة األرضٌات 

 و الحوائط .

 بالط السٌرامٌك :-21

 بشٌئ من التفصٌل :نظراً لكثرة استعمال هذا النوع من البالط , و نظراً ألهمٌته فأننا سنتناوله فً دراستنا 

و و ٌوجد من بالط السٌرامٌك أنواع مختلفة تختلؾ فٌما بٌنها فً أسالٌب اإلنتاج و الخواص اإلنشائٌة 

 تشطٌب الوجه الخارجً و كذلك تختلؾ فً األبعاد و األلوان و القوة المٌكانٌكٌة .

 أنواع بالط السٌرامٌك :

 بالط سٌرامٌك مزجج . -2

 بالط سٌرامٌك ؼٌر مزجج . -3

 .بالط سٌرامٌك االستعمال خاص  -4

 طرق انتاج بالط سٌرامٌك :*

 اإلنتاج الٌدوي : حٌث ٌتم الخلط للعجٌنة و اإلنتاج و التشكٌل و عمل النقوش ٌدوٌاً .-

                    اإلنتاج التجاري طرق اإلنتاج التجاري لتصنٌع البالط :                                                                          -

 طرٌقة الكبس . -2       

 طرٌقة السحب . -4

 مم . 0.0ٌتراوح بٌن و بسمك  41*41,  31*31ٌتم انتاج عدة مقاسات مختلفة من بالط السٌرامٌك منها 

 



 خواص بالط السٌرامٌك :

 مقاومة لإلحتكاك . -2

 مقاومة إمتصاص الماء . -3

 مقاومة الصقٌع . -4

 مقاومة تأثٌر المواد الكٌمٌائٌة . -5

 مقاومة اإلحتكاك . -6

 مقاومة التمدد . -7

 مقاومة اإلنزالق . -2

 مقاومة اإلتساخ . -0

 عازل للتٌار الكهربائً . -0

 مقاومة التوصٌل الحراري . -21

 اللون .ثبات  -22

 طرق تركٌب البالط :

 ٌوجد عدة طرق لتركٌب بالط السٌرامٌك منها :

 طرٌقة الوسادة المسطحة . -2

 .طرٌقة اللصق الرقٌق  -3

 طرٌقة الوسادة المسطحة :-2

 حٌث ٌتم تركٌب البالط باستخدام مونة اإلسمنت و الرمل .

 طرٌقة اللصق الرقٌق :-3

تستخدم فً  مم و 4 – 1.26اد الصقة ٌتراوح سمكها بٌن فٌها ٌتم وضع البالط فوق كسوة رقٌقة من مو

 حالة عدم وجود سمك تحت السٌرامٌك كاؾ  لردم المونة .

 ممٌزات طرٌقة اللصق الرقٌق فً تركٌب البالط :

 توفٌر الوقت الالزم للتركٌب و التصلد . -2

 توفٌر فً كلفة العمالة . -3

 أقل أحماالً على المنشأ . -4

 

 

 

 

 

 

 



 بالتبلٌطاألشكال الخاصة 

 إعداد األسطح للصق البالط :

 إعداد دورات المٌاه :-2

ٌجب عزل دورات المٌاه ضد الرطوبة قبل لصق البالط و ذلك باستخدام مواد بٌتومٌنٌة ) ؼٌر منفذة للماء ( 

حٌث ٌتم تنظٌؾ المكان المراد عزله جٌداً من التربة و مخلفات المبانً و استخدام احدى طرق العزل ضد 

 الرطوبة و ٌجب مراعاتة عدم تبلٌط األرضٌة قبل اإلنتهاء من تركٌب التمدٌدات الصحٌة و فحصها .

 إعداد األسطح :-3

ٌتم تجهٌز األسطح العلوٌة للتبلٌط و ذلك بعزلها ضد الحرارة و الرطوبة و عمل خرسانات المٌول الالزمة 

 لتصرٌؾ مٌاه األمطار .

 طرق لصق البالط :

 صق البالط منها :توجد عدة طرق لل

 و تستخدم فً تبلٌط الؽرؾ و الصاالت و الطرقات و تتلخص فً الخطوات األتٌة : طرٌقة التربٌع : -2

 نقل الوزنة : - أ

ٌجب قبل البدء بعملٌة التبلٌط نقل الوزنة من منسوب ثابت معلوم تم تحدٌده مع المهندس 

 نٌوم لألماكن القرٌبة .المشرؾ باستخدام جٌهاز المٌزان أو مٌزان الخرطوم أو قده الم

التبلٌط : الخطوات السابقة كان الهدؾ منها نقل الوزنة إلى أول المكان المطلوب تبلٌطه و لٌكن  - ب

 (.2الحجرة شكل )

 .نقوم بنقل الوزنة إلى أركان الحجرة المختلفة -

 ٌتم عمل أوتار متعامدة تحدد شكل تبلٌط الحجرة و ذلك بٌن البؤج.-

 .(3الشكل ) معتمداً فً ذلك على استقامة الوترٌن و المٌزانٌةٌتم ملء األرضٌة -

السقٌة : بعد اإلنتهاء من تبلٌط الحجرة و مرور الوقت الكافً لتصلدها حتى ٌستطٌع العامل  -ج           

 .مونة البالط  وعٌةنتناسب مع تالتحرك علٌها دون ان ٌؤثر علٌها  ٌتم سقٌتها باستخدام المونة التً 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

 



 طرٌقة قطع اللحام للصق البالط :-3

تستخدم هذه الطرٌقة فً بالط األسطح و دورات المٌاه فٌها و الٌتم عمل اللحامات على خط واحد و انما تكون 

 ( . 4متقاطعة كما فً الرسم شكل ) 

 

 ات طرٌقة قطع اللحام فً لصق البالط :ممٌز

 أقوى فً التبلٌط . -2

 فرز ثان .تصلح من أنواع  -3

 ب فً التشطٌب خصوصاً سمك اللحام .ال تظهر عٌو -4

 عٌوب طرٌقة اللحام العادي فً التركٌب ) عدم قطع اللحام ( :

 ظهور عٌوب التركٌب حتى ولو كانت بسٌطة بشكل واضح . -2

 تحتاج لعمالة مهرة . -3

 البد و أن ٌكون البالط المستخدم فرز أول بدون عٌوب فً التصنٌع . -4

 بالط األسطح :*كٌفٌة عمل 

فً اإلعتبار عمل مٌول باتجاه تصرٌؾ المٌاه الى سٌفون دورات المٌاه أو الى النازل المطري   البد من األخذ

 عند تركٌب بالط السطح .

أما بالنسبة لألسطح فإنه ٌتم تقسٌم األسطح الى عدة مناطق و عمل أوتار مائلة و ذلك حتى ٌمكن التحكم فً 

 أكثر من نازل و أكثر من اتجاه الشكل التالً:تصرٌؾ مٌاه المطر الى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أرضٌات الخشب :-3

ٌتم وضع أرضٌات الخشب بعد معرفة المنسوب النهائً لتشطٌب األرضٌات و ذلك من خالل منسوب تشطٌب 

 الحمامات أو طرقة التوزٌع أمام الوحدات .

 طرٌقة تركٌب أرضٌات الخشب :

بوصة بحٌث تكون  4*2.6أو  2.6*2.6بوصة أو  3+3مراٌن خشب بمقاسات ٌتم تركٌب علَمات من -

 ( سم من المحور للمحور و تصر العلمات فً اتجاه عرض الؽرفة .56-46المسافة بٌن العلَمات بٌن )

من نفس نوع الخشب و ذلك كل واحد متر و شرط أال ٌكون الدكم على ٌتم ربط المراٌن الخشب بواسطة دكم -

 خط واحد .

 ٌتم عمل تحلٌقة حول الؽرفة من نفس نوع خشب المراٌن .-

 ٌتم تثبٌت المراٌن و التحلٌقة باستخدام كانات جدٌدة كل واحد متر .-

ٌجب مراعات ضبط افقٌة سطح العلقات و الدكم باستخدام القدة و المٌزان مع امكانٌة رفع العلمات إن لزم -

 األمر باستخدام قطع خشبٌة .

ن جمٌع الدكم و المراٌن و التحلٌقات باستخدام مادة عازلة للرطوبة مثل البٌتومٌن الساخن ٌجب مراعات دها-

 و كذلك عزل كائٌنات الحدٌد باستخدام براٌمر و ذلك لحماٌتها من الصدأ.

و ذلك لمنع تردد الصوت سم عن ارتفاع العلقات 2ٌتم ملئ الفراؼات بٌن العلقات بالرمل النظٌؾ بارتفاع -

 ٌر و لتهوٌة العلقات .اثناء الس

 .ٌتم تركٌب األرضٌات الخشب فوق سطح العلقات التً تم التأكد من مستواها األفقً  -

 ٌوجد من أرضٌات الخشب عدة أنواع منها :-

 أرضٌات ألواح الخشب . -

 أرضٌات باركة . -

 أرضٌات ألواح الخشب : -2

أختٌاره من أجود األنواع و اٌضاً ال تكون به عقد و الذي ٌجب أن ٌتم هذه األلواح تصنع من الخشب السوٌدي 

مقاسات األلواح التً ٌتم استخدامها هً أطوال تتناسب مع طول الحجرة  المطلوب تركٌب أرضٌات ألواح 

 ( سم . 30.20( سم  و سمك ٌتراوح بٌن )  23.0الخشب لها و بعرض ) 

 ت :وٌتم اتباع الخطوات األتٌة لتركٌب هذا النوع من األرضٌا

ٌتم تفرٌز نهاٌات الخشب بطرٌقة النقر و اللسان و ذلك إلحداث ترابط و تماسك بٌن ألواح الخشب و  -2

 لمنع التواء الخشب .

 ٌتم تركٌب اللواح فً اتجاه طول الحجرة على العلفات التً سبق شرحها . -3

 سم . 5باستخدام المسامٌر المخفٌة بطول ٌتم تثبٌت األلواح  -4

 س نوع الخشب على محٌط الؽرفة .ٌتم تركٌب وزرة من نف -5

 ٌتم كشط األرضٌة و صنفرتها ٌدوٌاً أو باستخدام ماكٌنة الكشط . -6



ٌتم تنظٌؾ األرضٌة و صبػ األلواح باللون المطلوب أو ٌتم تركها على لون الخشب اطبٌعً ٌتم  -7

 دهان األرضٌة بالفولت ثم بالورنٌش لتلمٌعا.

 أرضٌات الباركٌة :-3

ٌتم رص فرشة من ألواح الخشب الفشٌم فوق العلقات السابق تركٌبها و ٌتراوح عرض األلواح )  -

بوصة و ٌكون اتجاه الرص إما عمودٌاً أو مائالً على اتجاه العلقات مع  1.26و سمك  ( 31 – 23

 سم . 2    ترك مسافة للتمدد

 المسامٌر المخفٌة . سم بطرٌقة 5ٌتم رص قطع الباركة و تثبٌتها بمسماري ابرة بطول  -

ٌجب مراعات أن ٌكون خشب الباركة ممسوحاً جٌداً و بنهاٌات مفرزة بطرٌقة النقر و اللسان و ذلك  -

 لسهولة الربط و التماسك .

 سم على محٌط الؽرفة . 26ٌتم تركٌب وزرة بارتفاع  -

 ٌتم تشطٌب األرضٌة كما تم ذكره فً أرضٌات ألواح الخشب . -

 :ضٌات قطعة واحدة أرثانٌاً :

 أنواع األرضٌات التً ٌتم تصنٌعها قطعة واحدة :

 أرضٌات لٌاسة اسمنتٌة : -2

و هً مكونة من اإلسمنت و الرمل و تعمل مباشرة على الخرسانة المسلحة و ٌستخدم هذا النوع 

من األرضٌات فً حالة األرضٌات قلٌلة اإلستعمال و األرضٌات التً سٌتم تؽطٌتها بأنواع من 

 مشمعات أو الموكٌت .ال

 أرضٌات تراتزو : -3

 و تسمى أرضٌات الموزاٌٌك أو الرخام الصناعً و تتم بالخطوات األتٌة :

 ٌتم تصنٌعها مباشرة على الخرسانة المسلحة . - أ

 ( سم و تتكون من طبقتٌن هما :  7 – 3.6سمك األرضٌة ٌتراوح بٌن )  - ب

 الرمل .سم و هً من اإلسمنت و  2.6بطانة بسمك الٌقل عن  -2

( سم و تتكون من كسر رخام رفٌع و اسمنت  5.6 – 2.6طبقة ضهارة و بسمك ٌتراوح بٌن )  -3

 . 2/3بنسبة 

( متر أو مستطٌالت بأطوال أضالع     3,  2.6, 2ٌتم تقسٌم األرضٌات الى مربعات بأضالع )   -ج          

 متر . ( 2,2.6) 

نحاسٌة فً الفواصل بٌن المربعات و ذلك تجنباً لحدوث ٌتم وضع خوص معدنٌة ؼالباً خوص  -د          

 تشققات و تنمٌالت لكثرة التمدد و اإلنكماش .

 بعد اإلنهاء من تركٌب األرضٌة و جفافها ٌتم جلٌها ب ماكٌنة الجلً . -ق         

 ٌتم تلمٌع األرضٌة بالشمع . -ط        

 أرضٌات الترتان :  -4

ا الٌها بعض المواد األخرى و سمكه ٌتراوح بٌن     تصنع هذه األرضٌة من بودرة الفلٌن مضافا

 و تستخدم فً ممرات المالعب و لها عدة ألوان .( سم  23 -4) 

 

 

 



 أرضٌات اإلسفلت :-5

 و هً سهلة التركٌب و تتمٌز بالصالبة و رخٌصة الثمن و قلٌلة المرونة .

 أرضٌات المطاط : -6

 نٌعها من المطاط و هً أرضٌات مرنة و تتمٌز بسهولة التنظٌؾ و العمر اإلفتراضً الكبٌر .ٌتم تص

 أرضٌات الفلٌن :-7

 هً أرضٌات مرنة و قابلة للإلتساخ و تتمٌز بمقاومة الصوت و الرطوبة .

 أرضٌات الموكٌت :-2

ٌستخدم الموكٌت فً عبارة عن نسٌج خاص ٌختلؾ عن السجاد فً طرٌقة التصنٌع و كذلك المكونات و 

تكسٌة األرضٌات من الحائط إلى الحائط و ٌتم تصنٌعه الٌاً و له عندة أنواع و أشكال و ٌتم قٌاس متانته طبقاً 

 لألسس األتٌة :

 ارتفاع الوبرة . -2

 الفتلة العرٌضة . -3

 نوعٌة الخٌوط المستخدمة . -4

 سمك ظهر الموكٌت . -5

 خٌوط الوبر . -6

 الوبرة الملفوفة . -7

الموكٌت على األرضٌات باستعمال مادة الصقة , و باستخدام االت و ادوات خاصة لفرد و ثنً و و ٌتم تثبٌت 

 قطع الموكٌت .

 المشمع :-0

هو مصنوع من البالستك و له ألوان و أشكال و ٌعتبر المشمع من المواد المرنة عمرها اإلفتراضً كبٌر و ال 

 تتشرب الزٌوت.

 أرضٌات الفنٌل :-0

سم و ٌتم تركٌب 4األرضٌات ؼٌر قابل لإلشتعال أو التفاعل مع األحماض و سمكه ال ٌقل عن هذا النوع من 

هذه األرضٌات على طبقة من البالط اإلسمنتً أو على طبقة ناعمة من الخرسانة و ٌتم دهان األرضٌة بالمادة 

 ح وجه الفنٌل بالشمع و ٌلمع.تماماً و متوازٌة  أو متعامدة ثم ٌمس تالصقالالصقة أوالً ثم ٌتم تركٌب البالط م

 

 

 

 

 

 



 إكساء الجدران 

 

 أوالً : إكساء الجدران الداخلٌة :

 أنواع إكساء الجدران الداخلٌة : توجد عدة أنواع من كسوات الجدران الداخلٌة منها :

 كسوة السٌرامٌك . -2

 كسوة األواح الخشبٌة . -3

 كسوة الرخام  و ٌستخدم لمداخل األبنٌة المختلة . -4

 ألواح األلمنٌوم المؤكسد .كسوة  -5

 كسوة ألواح الفلٌن . -6

 كسوة السٌرامٌك :-2

ٌستخدم السٌرامٌك فً كسوة الحوائط الداخلٌة للمبانً خاصة فً الحمامات و المطابخ و ٌوجد منه أنواع و 

 أشكال و مقاسات مختلفة .

 الطرٌقة المستخدمة فً كسوة سٌرامٌك الحوائط :

 للحوائط .ٌتم عمل طرطشة بدائٌة  -2

 مم . 4ٌتم عمل بطانة اسمنتٌة و تمشٌطها على هٌئة موجات و بعق  -3

بعد جفاؾ البطانة ٌتم رشها بالماء ثم ٌتم لصق بالط السٌرامٌك و ذلك بمونة اسمنتٌة مكونة من  -4

 من الرمل جٌر . 4م 2عٌار اسمنت و  411

 . ٌتم سقٌة السٌرامٌك بلبانً اإلسمنت باللون المطلوب و ٌنظؾ جٌداً  -5

 ٌتم كحل اللحامات . -6

 تكسٌة الحوائط باأللواح الخشبٌة :-3

 هو ماٌعرؾ بتجلٌد الحوائط بوزرة مرتفعة من الخشب و ٌتم التركٌب باتباع الخطوات التالٌة :

التً تمت ٌتم تركٌب عظم ) حشوات ( من الخشب ٌحٌط بالمكان المطلوب  تجلٌده بنفس الطرٌقة  -2

ئن خشب للتثبٌت و لكن فً الوضع حٌث عمل تحلٌقة خشبٌة و دفافً تركٌب األرضٌات الخشب من 

 الرأسً .

 و ٌجب مراعات أن ٌكون سطح الحشوة مستوٌاً تماماً . -3

ٌتم تركٌب التجلٌد من جزأٌن ٌفصلهما كوٌستة , الجزء السفلً حتى جلسة شبابٌك الحجرة , الجزء  -4

 العلوي بالحشواة الكبٌرة المساحة .

و كذلك لمنع التٌار قة تخشٌبٌة رقٌقة لمنع و جود الحشرات خلؾ التجلٌد ٌتم ملئ الفراؼات بطب -5

 الهوائً فً حال حدوث شرخ فً الجدار المثبت علٌه التجلٌد .

 الجٌد . ام ألواح الخشب مع مراعات التثبٌتٌتم التجلٌد باستخد -6

 ٌتم الدهان و التلمٌع . -7

 كسوة رخام لمداخل األبنٌة المختلفة :-4

رانٌت بأنواعه و الرخام و ؼٌرها , و تعتبر كسوة الحوائط أشكال مختلفة من الرخام مثل الؽتوجد أنواع و 

 بالرخام من أكثر األنواع شٌوعاً و خاصة فً البلدان التً تتوافر فٌها مادة الرخام بكثرة .



سم و  3سمك و ٌستخدم الرخام فً كسوة الحوائط الخارجٌة و المداخل و األدراج و األعمدة , و تكون عادة ب

 بالنوع و المقاس و النموذج المطلوب .

 المؤكسد :تكسٌة بألواح األلمنٌوم -5

سقؾ و ٌجب مراعات ماٌلً أثناء تركٌب تستخدم ألواح األلمنٌوم المؤكسد فً تكسٌة الحوائط و األعمدة و األ

 هذه التكسٌة :

 عدم استخدام المسامٌر الظاهرة فً التثبٌت . -2

 الخاصة المثبتة خلؾ القطع عند التثبٌت .استخدام المشابك  -3

و ذلك لحماٌة األسطح من التلؾ أو تؽطٌة التكسٌة أثناء عملٌة التركٌب بطبقة واقٌة عدٌمة اللون  -4

 من تأثٌر المونة أو البٌاض .

 ٌجب أن تكون ألواح التكسٌة رأسٌة تماماً . -5

 ٌتم تنظٌؾ األسطح بعد اتمام التركٌب . -6

 الفلٌن :التكسٌة بألواح -6

 الفلٌن بسماكات و أشكال مختلفة و ٌجب مراعات ماٌلً أثناء التركٌب : تتواجد ألواح

ٌتم كسوة الحوائط و األسقؾ بألواح من الخشب الصناعً أو بألواح األبالكات بنفس الطرٌقة التً  -2

 تمت فً تجلٌد الحوائط الداخلٌة بألواح الخشب .

 .ب شتجلٌد الخٌتم لصق الفلٌن على ألواح ال -3

 ممٌزات التكسٌة بألواح الفلٌن :

 عازل للصوت . -2

 عازل للحرارة . -3

 ٌتمٌز بالشكل الجمالً لوجود أشكال مختلفة منه . -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ثانٌاً :اكساء الحوائط الخارجٌة :

 :كسوة الرخام للواجهات الخارجٌة -2

ؼٌرها و ٌستخدم الرخام فً كسوة  توجد أنواع و أشكال مختلفة من الرخام مثل الؽرانٌت بأنواعه و الكرارة و

سم و بالنوع و المقاسات و النموذج 3الحوائط الخارجٌة و المداخل و الدرج و األعمدة , و تكون عادة بسمك 

 المطلوب .

 المواصفات التً ٌجب مراعتها عند تورٌد الرخام :

 أن ٌكون من أجود أنواع الرخام بالسمك المطلوب . -2

 لعروق و الشروخ و الخدوش .أن ٌكون خال من العٌوب و ا -3

 أن ٌكون متجانس اللون . -4

 عند تكسٌره نجد حبٌبات مندمجة تامة التبلور . -5

 أن ٌكون من الصنؾ األول ) فرز أول ( . -6

 طرٌقة تركٌب كسوات الحوائط بالرخام :

 عٌار اسمنت فً المتر المكعب من رمل نظٌؾ . 461ٌتم تركٌب الرخام بمونة اسمنٌة من  -2

مم  23بالطات الرخام بمشاٌك نحاس و خطافات و مونة بحٌث تترك فراؼا هوائٌاً سمك ٌتم تثبٌت  -3

 خلؾ البالطات .

 ٌتم دفن نهاٌات المشابك فً تجوٌؾ الرخام و ٌثبت النهاٌة األخرى بالحائط . -4

بعد تركٌب الرخام ٌتم تؽطٌته بالجٌر أو الجبس لحماٌته من ساقط المونة و من حركة األفراد خالل  -5

 ل .العم

بعد اإلنتهاء من العمل ٌتم جلً جمٌع أوجه الرخام بحٌث تكون ناعمة و خالٌة من جمٌع العٌوب ثم  -6

 ٌتم تلمٌعها بالشمع .

مالحظة : ٌتم تثبٌت الرخام على الحوائط أو الوجهات بكانات استانلس ستٌل أو الحدٌد و ٌتم تثبٌت األرفؾ 

 البراٌمر .بقطاعات حدٌد ثم عزلها ضد الصدأ بدهان 

 : واجهات الكالدٌنج-3

 الكالدٌنج هو عبارة عن تكسٌات خارجٌة من ألواح األلمنٌوم بعدة مقاسا و الوان مختلفة .

 طرٌقة التركٌب :

ال بد من عمل فرٌمات خاصة من الحدٌد أو قطاعات خاصة من األلمنٌوم تثبت على الجدار و عمل الفرٌمات 

 براوٌز ...... ( . –انحناءات –ٌختلؾ حسب الواجهات المعمارٌة ) تقوٌسات 

 واجهات الحجر : -4

 الحجر نوعان : 

 طبٌعً . -2

 صناعً . -3

 -األسود  –األبٌض  –الكرٌمً  –وانه منها ) االصفر الحجر الطبٌعً : مصدره من الجبال و تختلؾ أل-2

).... 



 الحجر الصناعً :-3

بخلطات خاصة و مشكلة هذا النوع أنه ال ٌدوم كالحجر الطبٌعً باإلضافة فهو عبارة عن أحجار تصب بقوالب 

 الى أن العوامل الطبٌعٌة تؤثر فٌه .

 طرٌقة التركٌب :

بالخلطة اإلسمنتٌة و األن ٌتم التركٌب بالطرٌقة المٌكانٌكٌة و  تختلؾ طرق التركٌب و أقدم طرق التركٌب

 .إمكانٌة عمل دٌكورات و إطار للشبابٌك و الكرانٌش بأشكال ال حصر لها 

............................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 البناء بالطوب

على كتلة  البناء بالطوب عبارة عن رص الطوب بنظام خاص و ربطه ببعضه بالمونة للحصولمقدمة : 

جمٌع أجزائها متماسكة بشكل ٌضمن حسن مقاومتها للضؽوط التً سوؾ تتعرض لها و ٌجب أال ٌقل واحدة 

 ٌستعمل الطوب كجدران حاملة داخلٌة و خارجٌة .تحمل المونة للضبط عن تحمل القوالب نفسها و 

 مزاٌا البناء بالطوب :

 انتظام شكل الواجهات النتظام مقاس الطوب نفسه . -2

 سهولة نقل الطوب لموقع العمل لصؽر حجمه ووزنه . -3

 فً مكان أعمال البناء .سهولة استعمال الطوب و وضعه  -4

 حسن التصاق الطوب بالمونة . -5

 مقاومة الطوب للحرٌق . -6

 مقاومة الطوب للمؤثرات الجوٌة . -7

 مواصفات عامة لجمٌع أنواع الطوب :

ٌكون الطوب مستوى السطح متجانس فً اللون و التركٌب , و ال ٌصرح مطلقاً باستعمال نوعٌن من الطوب 

ٌختلفان فً المقاسات , و ٌصنع الطوب لتتماشى مع متطلبات قوة الضؽط و اإلمتصاص و محتوى الرطوبة و 

 ة و الفراؼات و األبعاد و اإلستواء .الكثاف

 أنواع الطوب :

 الطوب األحمر : و ٌصنع من الطٌن بعد اضافة مواد عضوٌة بنسبة محددة . -2

 الطوب الحراري : ٌستعمل فً تبطٌن األفران الداخلٌة . -3

 الطوب الرملً ) الجٌري ( : و ٌصنع من خلط الرمل الجاؾ مع الجٌر الحً . -4

الخرسانً : ٌصنع هذا النوع من الطوب باضافة اسمنت الى الرمل مع نسبة من الطوب اإلسمنتً  -5

 مواد اخرى .

 مصطلحات :

 أدٌة : طوبة توضع بطولها متعامدة مع واجهة الحائط .

 شناوي : طوبة توضع بطولها موازٌة لواجهة الحائط .

 مدماك : صؾ واحد من الطوب افقً شامال طبقة المونة اسفلها .

 : المدماك األول الذي ٌحدد موقع الحائط . مدماك القد

 عرموس ) وصلة لحام ( : الفراغ الذي تشؽله المونة بٌن الطوب .

 عرموس متعامد : طبقة المونة الرأسٌة المتعامدة مع واجهة الحائط .

 كحلة : ملئ عرامٌس المدماك التً سبق تعرٌضها و انهائها بالشكل المطلوب .

 مصنوعا خصٌصا أو مقطوعا من الطوبة و ٌستعمل لبدء تشكٌل المدماك .كٌنزر : جزء من الطوبة 

 



 ربط الطوب فً أعمال البناء :

سم على شرط أن ال ٌكون الرباط مستمر رأسٌاً ألكثر من  2ٌتم ربط الطوب ببعض بواسطة المونة بسمك 

تعرضه للحمولة حٌث  صؾ واحد من المدماك فً الحائط و ٌمكن تفسٌر ذلك لمنع حدوث شرخ فً الحائط عند

ٌكون الشرخ سهال اذا كان الرابط مستمراً على ارتفاع الحائط و اذا كان الرابط ؼٌر مستمر ٌحدث شرخ 

 و ٌقلل من احتمال حدوث الشرخ .متعرج مما ٌزٌد من مقاومة الحائط 

 تسمى كٌنزر  و عند ربط مبانً الطوب ببعضها تستخدم اجزاء من الطوبة مثل نصؾ الطوبة أو ربعها و التً

 طرٌقة ربط الحوائط المفردة الخارجٌة مع القواطع :

عند بناء الطوب نقوم ببناء أول مدماك من الواجهة الخارجٌة بشكل طبٌعً حٌث تبنى قوالب الطوب بجانب 

بعضها كذلك مدماك الجدار القاطع بشكل مستقل بٌنما فً المدماك الثانً نقوم باحداث عملٌة التشرٌك بٌن 

ر القاطع و الخارجً  مع مراعاة عدم  بناء أي مدماكٌن فً الجدار الواحد بحٌث تاتً فواصل المونة الجدا

 فوق بعضها رأسٌاً .

 الحوائط المفرؼة و المزدوجة :

 ٌبل الطوب بالمٌاه قبل البناء لسببٌن : 

 المونة .و التً تعمل كعازل بٌنها و بٌن البل ٌعتبر بمثابة ؼسٌل للمواد العالقة بالقوالب  -2

كذلك إذا كنت القوالب جافة فانها تمتص جزءاً كبٌرا من ماء المونة الالزم لتفاعلها الكٌمٌائً و بذلك  -3

 تتشقق المونة و تفقد متانتها .

 وزن أفقٌة القالب :

 عند بناء أي صؾ من الصفوؾ األفقٌة فً الحائط ٌتم وزنه أفقٌاً بواسطة القدة و مٌزان الماء .

 رأسٌاً :وزن الحائط 

ٌتم ٌتم ذلك بواسطة مٌزان الخٌط و ٌتكون من ثقل اسطوانً أو مخروطً له خٌط فً منتصفه واسطوانة بها 

ثقل على بعج ٌساوس نصؾ قطر الثقل اإلسطوانً و عند مالمسة اإلسطوانة ) الثقل ( للحائط بدون أن تمٌل 

 علٌه ٌكون الحائط رأسٌاً .

 أشكال و قٌاسات الطوب : 

 الجدران الحاملة و ؼٌر الحاملة :طوب 

 سم  2*31*51

 سم 21*31*51

 سم  23*31*51

 سم  26*31*51

 سم  31*31*51

 



 طوب األسقؾ :

 سم 25*47*51

 سم 20*31*47*51

 سم 35*31*47*51

و ٌستمل طوب األسقؾ لٌوضع فً األسقؾ كالطوب العادي و هً مصنوعة بحٌث تكون خفٌفة الوزن و لكن 

 لقوى المؤثرة علٌها .مقاومة للضؽط و ا

*مالحظة : ٌتم بناء جسر من الخرسانة بارتفاع مدماك على طول الجدران المبنٌة من الطوب و ذلك فوق 

مدامٌك و ذلك لربط الجدران ببعضها و ربط الطوب ببعضه فً الجدار  21النوافذ و األبواب أو على ارتفاع 

 الواحد مما ٌعطٌه قوة و ٌجعله كتلة واحدة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أعمال اللٌاسة

 اللٌاسة نوعان:

 اللٌاسة بالجص أو باالسمنت األبٌض . -2

 اللٌاسة باإلسمنت األسود . -3

 خطوات أعمال اللٌاسة :

 أعمال التنظٌؾ و التهٌئة :-أ

 أكمال تركٌب اللٌات الكهربا و سد الفجوات بالمونة اإلسمنتٌة . -2

 بالمونة اإلسمنتٌة .إكمال تركٌب تمدٌدات التؽذٌة و سد الفجوات  -3

 إكمال تركٌب شٌك الحماٌة . -4

 دق الخوابٌر و مواسٌر الكهرباء . -5

 تسدٌد الفجوات بٌن المبانً فٌما بٌنها البٌن . -6

 تسدٌد الفجوات بٌن التقاء المبانً مع الهٌكل الخرسانً أفقٌاً و رأسٌاً . -7

لسباكة باإلسمنت و الرمل المواسٌر الكهرباء و اتحشٌة جمٌع الثقوب و الخطوط الممدودة ضمنها  -2

سم  5( من جمٌع الجهات لؽاٌة مستوى وجه الحائط , و فً حال زٌادة العمق عن  2:4نسبة ) 

 ٌتوجب استعمال التسلٌح بشبك معدنً مؽلفن .

 معالجة التعشٌش بتحشٌة مع استخدام اإلضافات الالزمة حا كون التعشٌش عمٌق . -0

ٌتم التأكد من استواء الجدارن ) البناء ( باستخدام القدة المعدنٌة و ٌتم وضع القدة أفقٌاً و رأسٌاً و  -0

 .مائلة و تحدٌد األماكن البارزة و الداخلة 

على المقاول حلق البروز بتكسٌر الزٌادات و تربٌة الدخول بمونة الرمل و األسمنت بنسبة   -21

 كحجم أسمنت للمتر المكعب رمل .461

مم فً المتر الطولً فً هذه  4التفاوت المسموح به فً انحراؾ مستوى السطوح ال ٌزٌد عن   -22

 المرحلة .

 و تسمح بتماسك قوي و كافً للتلٌٌس .ٌتم التأكد أن السطوح صلبة و ثابتة   -23

 ٌتم التأكد أن األسطح المعدنٌة القابلة للتأكل قد تمت حماٌتها ضد التاكل .  -24

أو  –ملساء  –نٌة و الجسور و األسقؾ و األعمدة التً صبت بالبٌلووت تنقٌر الجدران الخرسا  -25

ٌصبػ الجدران و األسقؾ و الجسور أي جمٌع السطوح الملساء بمادة كٌمٌائٌة تشبه الصبػ مثل 

 ( قبل الٌاسة و هذه المادة وظٌفتها عمل تماسك بٌن السطح اإلنشائً األملس و اللبػ.  asterمادة )

مثل أحرؾ الجسور فً الواجهات و داخل الصالت ٌتم شدها بالخٌط للتأكد من األحرؾ الطوٌلة   -26

 استقامتها و تكسٌر الزٌادة .

قص المواد المختلفة عن مواد التلٌٌس مثل المرابط المعدنٌة أو حدٌد التسلٌح و إزلة كافة قضبان  -27

عن سم  2مم أو سلك تربٌط ٌجب قصها للداخل بعمق ال ٌقل عن  7ربط القوالب سواءا كانت أسٌاخ 

 فوقها . 4:2وجه الخرسانة و تعباْ بمونة اسمنتٌة 

 ها مع بقٌة سطح العمل .إزالة مونة خرسانة الفواصل لتسوٌت  -22

تنحت جمٌع النتؤات البارزة  سواًء فً الجدرا أو األسقؾ و تخشن بفراشً حدٌد و تنكش الفراؼات  -20

 و الفواصل .

 ٌتم التأكد من أن السطوح خالٌة من التلوث و جافة الى حد ما . -20

قة و بقاٌا النجارة و تنظؾ الجدران و ٌتم ازالة األتربة و األوساخ و أٌة مادة ؼرٌبة و المواد العال -31

 األكٌاس العالقة بالصب .

 ٌجب أخذ اإلحتٌاطات الكافٌة التً تكفل بقاء أعمال سلٌمة دون تلؾ أو تلوث .  -32



ٌراعى بشكل خاص توفٌر التهوٌة الكافٌة ألعمال التلٌٌس الداخلً التً تكون فٌها حركة الهواء   -33

 الطبٌعً قلٌلة أو معدومة .

سم ما لم ٌكن قد تم تفرٌؽها أثناء  2ً و العرامٌس بعمق ال ٌقل عن تفرغ جمٌع لحامات المبان  -34

 البناء .

 التأكد من األمان التام للسقالة على الواجهة قبل تلبٌسها . -35

 بالواجهات قبل تلبٌسها . اإلنتهاء من أعمال الصحً و أعمال الكهرباء الخاصة  -36

 و األعمدة .تقطٌع جمٌع الحدٌد البارز من الكمرات و السقالت و القؾ   -37

 تركٌب شبك اللٌاسة :-ب

 قبل مباشرة اللٌاسة ٌتم تركٌب الشبك المعدنً أو ما ما ٌماثله من الداخل و الخارج .

 سم و بفتحات سدادٌة . 26عرض الشبك ال ٌقل عن  -2

 ٌتم التثبٌت بواسطة خوابٌر أو مسامٌر فوالذٌة . -3

 الخرسانة .ٌثبت الشبك بمسامٌر من الجهتٌن تثبٌتاً جٌداً على  -4

 سم . 31ٌتم وضع المسامٌر على أبعاد ال تزٌد عن  -5

 ٌمنع تركٌب المسامٌر بالطرق و ال بد من استخدام الدرٌن . -6

 ٌجب أن ٌكون الشبك المعدنً و المسمار من النوع المؽلفن الؽٌر قابل للصدأ . -7

 ٌوضع الشبك فً األماكن التالٌة :  -2

 ناء .شبك رأسً مسطح بٌن التقاء األعمدة مع الب - أ

 بٌن التقاء الجسور الساقطة مع المبانً .شٌك أفقً مسطح  - ب

 شٌك أفقً زاوٌة بٌن التقاء الجسر الهوردي مع المبانً . - ت

 شٌك رأسً مع التقاء نوعٌن من البناء . - ث

شبك رأسً مسطح أو أفقً فوق التمدٌدات الصحٌة و الكهربائٌة إذا كانت قرٌبة من نهاٌة  - ج

سم  6سم و ال بد أن ٌبرز  21نت تستؽل حٌز بعرض ٌزٌد عن ) لٌست عمٌقة ( أو كاالجدار 

 عن عرض الفجوة من كل جهة .

 شبك رأسً مسطح أو أفقً حٌثما ٌتوقع حدوث تشققات . - ح

 .شٌك رأسً مسطح أو أفقً حثما ٌتم اٌقاؾ التلبٌس فً منتصؾ الجدار أو السقؾ  - خ

الخارجٌة و األركان لتقوٌتها لتحمل استخدام زواٌا التقوٌة المؽلفنة لحواؾ الفتحات الداخلٌة و  - د

 الصدمات و منع حدوث الشروخ .

 أعمال الطرطشة :-ت

ٌراعى قبل المباشرة بأعمال التلبٌس إنهاء جمٌع أعمال التمدٌدات و المنجور من مالبن حجرٌة أو  -2

 بعد انجاز التلبٌس .رخامٌة ... الخ , بحٌث ال ٌجري أي عمل من األعمال 

 ات البناء .تنظٌؾ الؽرؾ من مخلف -3

ٌراعى تؽطٌة اإلطارات الخشبٌة أو المعدنٌة لألبواب و الفتحات و شبك الحماٌة و الشبابٌك المطلة  -4

 على المبانً أو الشواررع بطرقٌة مناسبة للمحافظة على نظافتها و حفظها من الماء .

لؾ أثناء ٌجب حماٌة و تؽطٌة جمٌع األعمال و الوحدات الموجدة التً من المحتمل تعرضها للت -5

 عملٌة التلٌٌس .

رش جمٌع الحوائط ) قبل عملٌة الطرطشة ( رشاً ؼزٌراً بالماء مع حكها بفرشاة السلك اذا لزم األمر  -6

. 

 ( مم . 6سماكة الطرطشة ال تقل عن )  -7

 . 3:2تستخدم مونة من اإلسمنت و الرمل الخشن أو ركان الكري مقاس صفر نسبة  -2

 الجبابوند إن أمكن .ٌتم إضافة مواد الصقة مثل  -0



 ٌتم إضافة مادة ملٌنة للمونة اإلسمنتٌة . -0

 مونة الطرطشة تكون عجٌنة رطبة متماسكة و لٌس سائلة تسمح بقذفها بطرٌقة جٌدة . -21

 ٌدوٌاً بالمسطرٌن أو اتوماتٌكٌاً بقوة .ٌتم القاء المونة قذفاً على األسطح   -22

 بدون تسٌٌل . تشكل الطرطشة على السطح نتوءات منتظمة مثبتة جٌدا -23

 ٌجب أن تكون الطرطشة منسجمة مع بعضها البعض من حٌث السماكة و الخشونة و المظهر. -24

 تكون الطرطشة خشنة مدببة الرؤوس قاسٌة مسمارٌة . -25

ٌجب أن تكون هذه الطبقة كثٌفة و تؽطً جمٌع المبانً بحٌث ال ٌظهر أي فراؼات أو أي أجزاء ؼٌر  -26

 مطروشة .

 المسمارٌة على كل األسطح المراد تلبٌسها الداخلٌة و الخارجٌة .ٌجب وضع طبقة الرش  -27

و ال دقٌقة  56ٌجب خلط المونة بكمٌات قلٌلة  و ٌمنع استخدام المونة التً ٌمضً علٌها أكثر من  -22

 ٌسمح باضافة اإلسمنت الٌها و إعادة استخدامها .

 التأكد من متانة الطرطشة باألتً :  -20

فأقل فتفرك بالٌد فإن وجدت أنها تتفتت مع الحركة فهذا مؤشر م أٌا 4إذا كانت عمر الطرطشة  - أ

 على نقص اإلسمنت أو الرش .

إذا كان عمر الطرطشة أكثر من ثالثة أٌام فٌتم جرح الطرطشة بمسمار قاسً أو ألة حادة بحٌث  - ب

 ال ٌسبب خدشها بتساقط اإلسمنت منها .

 بحٌث تبقى رطبة طوال تلك الفترة .ترش بالماء لمدة ثالثة أٌام متوالٌة صباحاً مساًء  -20

 ال ٌسمح المباشرة بالعمل للوجه الثانً قبل مرور أربعة أٌام على انجاز الوجه األول .  -31

 ٌجب أن ٌكون الشبك المعدنً ملٌئ بالطرطشة حتى ال ٌحدث صوت تطبٌل عند الشبك . -32

 ٌجب تنظٌؾ أي ترشش أو مواد متساقطة من التلٌٌس قبل أن تجؾ . -33

 و اصالح أو استبدال جمٌع األسطح التً تتلطخ أو تتلؾ بسبب أعمال التلٌٌس . ٌجب تنظٌؾ -34

 عمل الودع و األوتار:-ث

 التأكد من أن جمٌع المعدات و األدوات نظٌفة و بحالة تشؽٌل جٌدة ) القدد ؼٌر متكاملة أو مطعوجة( -2

 أو الحرؾ األقصر .ٌتم بتركٌب الودع على الجدرا األطول و ٌجعل األخٌر  -3

ةسم و إذا كان هناك زٌادة ٌتم التلٌٌس على طبقات  4.6سم و ال تزٌد عن  2.6تقل السماكة  ال -4

 بٌنها شبك .

 حاول الحصول على اقل سماكة للودع و بخاصة عند األبواب . -5

 سم . 3*3ٌتم عمل البؤج بالمونة اإلسمنتٌة و أعاله قطع بالط سٌرامٌك  -6

م و اذا زادت عن ذلك ٌتم عمل و دعة  2.6خرى عن ال تزٌد المسافة الرأسٌة بٌن الودعة و األ -7

 1رأسٌة أعلى الجدار 

 أسفل بؤجة ترتفع نصؾ متر عن سطح األرض و أعلى بؤجة تحت السؾ بحوالً نصؾ متر . -2

 ٌتم ضبط البؤج بواسطة قدة ألمنٌوم و مٌزان الماء أفقٌأ و رأسٌاً . -0

 على قدة األلمنٌوم .تقدٌر الرأسٌة بوضع القدة فوق بؤجتٌن ثم ضع مٌزان الفقاعة  -0

 ٌفضل استالم البؤج و األوتار أول بأول أثناء التنفٌذ .  -21

ضع قدتٌن على جدارٌن متجاورٌن ) كل قدة على نقطتٌن الودع المتجاورتٌن ( بحٌث ٌلتقٌان فً   -22

 زاوٌة اإللتقاء القدتٌن لتأكد من زاوٌة الؽرفة .زاوٌة واحدة و من ثم ضع زاوٌة حدٌدٌة على 

 قم بتربٌع الؽرفة ٌالمتر أوتار الؽرفة .  -23

 سم . 2ال ٌقل عرض الوتر عن   -24

 ٌجب تنظٌؾ أي الترشش وأي  مواد متساقطة من التلٌٌس قبل أن تجؾ . -25

 التلٌٌس .ٌجب تنظٌؾ و إصالح و إستبدال و إعادة جمٌع األسطح التً تتلطخ أو تتلؾ بسبب أعمال  -26

 ساعة و ترش بالماء لمدة ثالثة أٌام و تكون رطبة طول تلك المدة . 35تترك الودعات مدة   -27



ٌتم تركٌب علب و قسمات الكهرباء و حلوق األبواب بعد عمل األوتار حٌث تضبط علٌها لتكون   -22

 جمٌعها فً مستوى التلٌٌس النهائً .

و الجلسات و العقود بمونة مطابقة للمواصفات عمل إمٌات النواصً و األكتاؾ و معابر الفتحات   -20

 الخاصة بشؽٌلها .

تأمٌن النواصً و األكتاؾ و هً تمثل عملٌة التلٌٌس لكافة نواصً الحوائط و هً الزواٌا الخارجٌة   -20

 كما لو كانت أوتار و تضبط بالزراع و توزن بمٌزان الخٌط و نزوى بالزاوٌة .

ٌمكن اإلكتفاء بتلٌٌسها بقدة و بؽض النظر عن استالم زواٌا  سم 5الجدران التً ستزٌد تعبئتها عن   -31

 درجة . 01

 البطانة : -ج

 قبل البدء بأعمال البطانة : –أعمال التهٌئة  -2

 التأكد من استكمال تركٌب حلوق األبواب الحدٌد و الخشب . - أ

 التأكد من استكمال تركٌب علب الكهرباء . - ب

, كذلك جانب الحلق من جهة الجدار و أسفل الحلق  دهان الحلوق بطبقة شفافة لمنع تشربة الماء - ت

 سم ثم ٌؽطى بخلطة اسمنٌة . 21بالزفت ) القٌر ( لمسافة 

التأكد من أن جمٌع المعدات و األدوات نظٌفة و بحالة تشؽٌل جٌدة و التاكد على األقل مرة فً  - ث

 األسبوع .

 طرٌقة تنفٌذ البطانة : -3

 بالماء بؽزارة قبل المباشرة بأعمال البطانة . –الطرطشة  –رش الحوائط  - أ

 .1.6:4:2طبقة البطانة ) الخشنة ( تتكون من خلط اإلسمنت و رمل و جٌر مصفً بنسبة  - ب

 56ٌجب خلط المونة بكمٌات قلٌلة , و ٌمنع استخدام المون التً ٌمضً علٌها أكثر مت  - ت

 دقٌقة , ال ٌسمح بإضافة اإلسمنت الٌها و إعادة خلطها .

 مم ( و أن تكون منتظمة التوزٌع على السطح . 41 –مم  21) خانة المطلوبة الث - ث

سم و  3.6سم فٌتم لبش الجدار بسماكة ال تزٌد عن  4إذا كانت السماكة ستزٌد على  - ج

 ساعة ٌتم عمل البطانة . 35تخشن و بعد 

 .و ٌتم الملئ بٌن األوتار بمونة البطانة  - ح

 بالماكٌنة مناسبة لضمان جودة اللصق . ترش طبقة البطانة بقوة سواء بالٌد أو - خ

ٌتم وضعها على كل جدار أو سقؾ مرة واحدة بدون إنقطاع و حتى أسفل منسوب األرضٌة  - د

 أو الوزرة .

 تفرد المونة بواسطة المحارة . - ذ

 تدرع جٌداً بواسطة القدة لضبط وجه البطانة مع وجه األوتار . - ر

 حددة المالمح كل ما أمكن ذلك .ٌنبؽً تجنب التوقؾ فً األسطح المنبسطة ؼٌر الم - ز

 فً حال وجود وزرات بالط ٌتم وضع مسافة بدون لٌاسة بحسب إرتفاع الوزرة . - س

ٌمنع استخدام المونة المتساقطة إال إذا تتساقط نظٌفة و خاوٌة من األتربة و أال ٌكون قد  - ش

 دقٌقة .41مضى على إضافة الماء ىأكثر من 

مام مراحل البطانة و إعادة ملؤها بنفس المون بعد إتتكسٌر جمٌع البؤج و األوتار   - ص

 المستخدمة فً البطانة .

 تترك لتتهوى مدة نصؾ ساعة .  - ض

 نهو السطح الخارجً للبطانة حسب المواصفات المحددة لها كاألتً : -4

 و الؽراء :  ةأوالً الحوائط المعدة للرش -2

الرشة ٌضمن تماسك ٌمس السطح الخارجً بالتخشٌن حٌث تؽطى سطح أملس خشن 

 أو الؽراء علٌه .



الحوائط المعدة للدهانات الزٌت أو البالستٌك أو ورق الحائط أو فرد مادة ثانٌاً :  -3

 مٌكانٌكٌة حدٌثة بالرولة أو بالفرشة .

 ٌمس السطح الداخلً بالتخشٌن ثم بالمحارة للتنعٌم . -4

 : ثالثاً : الحوائط المعدة إلستقبال طبقة الضهارة  -5

 سم .4بالمحارة و إنما تمشط بالمشط أو تمنجل أو تزملك ٌعمق ال تخشن و ال تمس 

حٌث ٌتم تخدٌش و تمشٌط البطانة عرضأً و ارتفاعاً عندما تقارب التصلب تماماً و 

 ٌمكن اإلستؽناء عن عملٌة التخدٌش عندما ٌكون التلٌٌس من طبقة واحدة .

 أستالم أعمال البطانة :-5

( ٌجب تربٌعها بالمتر أي المقاس فوق مثل المقاس من تحت و  بة للفتحات ) شبابٌك و أبواببالنس - أ

 وزنها جٌداً .

 فً حال وجود شبابٌك متتالٌة من الطوابق المتكررة ٌتم شد خٌط رأسً للتأكد من اإلستقامة .  - ب

فً حال وجود شبابٌك متتالٌة من نفس الطابق ٌتم شد خٌوط أفقٌة للتأكد من اإلستقامة أو أخذ  - ت

 شقلة.

 ات اللٌاسة مع البالط و بالط البورسالن و جمٌع األشؽال األخرى بشكل دقٌق و مضبوط .عمل لحام - ث

ٌومٌاً ٌتم اإلستالم أخر النهار كل ٌوم بٌومه ألن التعدٌل فً نفس الٌوم أسهل و أفضل و ٌعطً  - ج

طرق تماسك ال باس به بٌن أجزاء الٌاسة و ٌسهل إزلة األجزاء المراد تعدٌلها من اللٌاسة كما أن ال

 على اللٌاسة فً األٌام التالٌة قد ٌسبب تطبٌل فً أجزاء من التالبٌس .

ٌتم إصالح حالة القص أو الترقٌع بإعادة تلٌٌسها بالمونة حتى تتالئم مع بقٌة األعمال األخرى , كما  - ح

 ٌجب إعادة تلٌٌس النقر و الشروخ و العٌوب .

عند تقابالت الحوائط دون ترك أٌة درجة و  01فً حال الٌاسة باألوتار ٌتم استالم الزواٌا للؽرؾ  - خ

 فراؼات .

 ٌتم التأكد من إنتضام الزواٌا و قشطها من بقاٌا المونة . - د

التأكد من استواء أحرؾ األعمدة و السالحات و الجسور بخطوط مستقٌمة و عدم و جود تموج  - ذ

 بواسطة القدة مع مع تعامد جانبً التلٌٌس زاوٌة .

و مائالً و عدم السماح بوجود فراؼات تسمح بمرور الضوء  استالم اللٌاسة بالقدة أفقباً و عمودٌاً  - ر

 ما بٌن القدة و اللٌاسة و ٌتم تصلٌح األخطاء أول بأول .

 وضع مٌزان الفقاعة على مسطرة األلمنٌوم فً استالم استوائٌة اللٌاسة . - ز

ة مطابقة لما ورد فً المخططات و تزال األعمال ٌجب التأكد من أن السطوح المنحنٌة أو الدائرٌ - س

 المخالفة .

للتؽلب سم و ٌنصح عند زٌادة السماكة بتركٌب شبك  4.6هناك حاالت خاصة تزٌد فً السماكة عن  - ش

 على الشقوق .

الرش بالمٌاه فً فترات منتظمة و لمدة ال تقل عن أربعة أٌام و بشكل ٌضمن دوام وجودها رطبة   - ص

 طٌلة هذه المدة .

 ٌجب تنظٌؾ أي ترشش و أي مواد متساقطة من التلٌٌس قبل أن تجؾ ) كل ٌوم بٌومه ( .  - ض

 ٌجب تنظٌؾ و اصالح و استبدال و إعادة جمٌع األسطح التً تتلطخ أو تتلؾ بسبب أعمال التلٌٌس . - ط

 سم عن 5توزٌع حلوق األبواب و النوافذ علة األوتار و ٌالحظ طبقة البطانة و بروز الحلوق حوالً  - ظ

 البطانة فوق الوجه السابق .

 

 

 



 : ( هارة الض) الطبقة النهائٌة -ح

    ٌلجأ البعض الى تنفٌذ الضهارة و البطانة مرة واحدة و ٌعتبر ذلك ممكناً إذا التزم باألوتار و سماكة التلٌٌس

 سم .( 2-4) 

 طرٌقة تنفٌذ الضهارة :  -2

سم فوق الوجه  1.6ٌكون ؼالباً طبقة الضهارة وهً عبارة عن الوجه النهائً للتلٌٌس و  - أ

 الثانً ) البطانة ( .

 الجدران التً سٌلصق علٌها البالط ال تحتاج الى طبقة الضهارة و ٌكتفً بالبطانة . - ب

( مضافاً الٌها مادة ملٌنة على أن ٌستعمل الرمل  2:4المونة من اإلسمنت و الرمل نسبة )  - ت

 % ( . 61السٌلٌسً الناعم مع هذا الوجه بنسبة ) 

دقٌقة  56ٌجب خلط المونة بكمٌات قلٌلة , و ٌمنع استخدام المونة التً ٌمضً علٌها أكثر من  - ث

 , و ال ٌسمح بإضافة اإلسمنت إلٌها و إعادة خلطها .

تستخدم سماكة التلٌٌس المحددة للتلٌٌس إال إذا تتطلب الوضع سماكة زائدة للتؽلب على  - ج

 فً استواء السطح .اإلختالؾ 

 بؽزارة قبل البدء بفرش الضهارة مباشرة .ٌنظؾ سطح طبقة البطانة جٌداً و ٌرش بالماء  - ح

ثم نفترش طبقة التلٌٌس الناعمة على السطح باستعمال المالج بشكل متساو و منتظم أو  - خ

 بالمسطرٌن بجعل التلٌٌس ملساء خالٌة من العٌوب .

فاء البرٌق أو اللمعان إلعطاء سطح ٌصقل السطح بقدة خشبٌة جافة ) بكؾ اللباد ( بمجرد إخت - د

 كلً له شكل موحد .

ٌجب توحٌد شكل و مظهر أو اتجاه الفواصل الرطبة فً نهاٌة أعمال تلٌٌس الٌوم الواحد طالما  - ذ

 أمكن ذلك .

 ال ٌسمح مطلقا بجمع المونة المتساقطة أستعماله ثانٌة . - ر

 استالم طبقة الضهارة :-3

 البطانة فٌما ٌخص فتحات الشبابٌك و األبواب و بالط الجدران .ٌجب استالم  نفس استالم طبقة  - أ

 ٌجب أن ال ٌظهر أٌة خشونة على هذا الوجه . - ب

 تضبط الجدران و الحواؾ رأسٌاً . - ت

 تكون اللٌاسة مسح مع حلوق األبواب . - ث

 تضبط كل الزواٌا و األركان بزاوٌة قائمة . - ج

 الرأسٌة ذات استدارة طفٌفة .ٌكمن أن تكون األركان الظاهرة لألعمدة و البروزات  - ح

 متر طولً . 4مم لكل  2.6أقصى تفاوت مسموح به ال ٌتعدى  - خ

ٌومٌاً ٌتم اإلستالم أخر النهار كل ٌوم بٌومه ألن التعدٌل فً نفس الٌوم أسهل و أفضل و ٌعطً  - د

كما أن  تماسك ال بأس به بٌن أجزاء اللٌاسة و ٌسهل عملٌة إزالة األجزاء المراد تعدٌلها من اللٌاسة 

 الطرق على اللٌاسة فً األٌام التالٌة قد ٌسبب تطبٌل فً أجزاء من التالبٌس .

 ٌجب تنظٌؾ أي ترشش أو مواد متساقطة من التلبٌس قبل أن تجؾ . - ذ

 ٌجب تنظٌؾ و اصالح و استبدال و إعادة جمٌع األسطع التً تتلطخ أو تتلؾ بسبب أعمال التلٌٌس . - ر

السقائل و المعدات ٌجب ازالتها و من ثم تنظٌؾ األرضٌات من جمٌع المواد التً لم تستعمل و  - ز

 مخلفات التلٌٌٌس .

الرش بالمٌاه فً فترات منتظمة و لمدة ال تقل عن أربعة أٌام و بشكل ٌضمن دوام و جودها رطبة  - س

 طٌلة هذه المدة .

 ال ٌحتاج التلٌٌس الجبسً الى الرش . - ش

كتفاء بالتلٌٌس بالقدة و عدم استخدام األوتار سم فٌمكن اإل3إذغ كان سمك بؤج األسقؾ أكثر من  - ص

 سم . 3ألسقؾ الفرؾ التً تزٌد عن 



 استالم و متابعة و مراجعة اللٌاسة ) بعد اسبوع من انتهائها ( .  - ض

إختٌار الطرق على األجزاء المشرخة فً اللٌاسة فذا سمع صوت طبلة ٌتم تكسٌر هذا الجزء و  -2

ن عدم وجود تطبٌل و خاصًة عند جلسات الشبابٌك و إعادة تلٌٌسها من جدٌد ٌتم التأكد م

 الزروات و أي تالبٌس أفقٌة .

ٌجب التأكد من عدم وجود أي تطبٌل فً التلٌٌس أو شقوق أو تموجات أو أي عٌوب أخرى فً  -3

أي منطقة من سطح التلٌٌس األسمنتٌة و ٌتم إزالة األجزاء المعٌبة و تنفذ مرة أخرى بصورة 

 بشكل خاص بمناطق اتصال التلٌٌس الجدٌدة مع التلٌٌس القدٌمة .جٌدة مع العناٌة 

 ٌجب التأكد من أن األعمال منفذة بالمتانة و القوة المناسبتٌن إلعطائها الدٌمومة المطلوبة . -4

 التأكد من نعومة سطح اللٌاسة فال تجد نتوءات أو قطع صلبة . -5

ع المتتابعة و التشقق الشدٌد و ٌجب إصالح أو إعادة تلٌٌس الٌثور و اإلنتفاخات و الصدو -6

 التزهٌر و العٌوب األخرى .

ال ٌسمح مطلقاً بالمباشرة بأي وجه من وجوه اللٌاسة قبل إنهاء الوجه الذي ٌسبقه كامالً و  -7

 بشكل مقبول .

 دقة عمل الملٌس توفر اإلسمنت فال تجد زٌادات كثٌرة متساقطة على األرض أثناء العمل . -2

 ٌاسة بالماء بؽزارة قبل المباشرة بقصارة الوجه الذي ٌلٌه .ٌجب رش  كل وجه من الل -0

ٌجب تسجٌل جمٌع عملٌات أخذ العٌنات و اإلختٌار و إجراءالتدقبق بما فً ذلك اإلجراءات  -0

 التصحٌحٌة التً ٌقم بها المقاول تارٌخ الكشؾ و اإلختٌار .

فظ فً ظروؾ طبٌعٌة , ٌجب أن ٌبقى النموذج الحً المعتمد فً الموقع أثناء اإلنشاء و ٌح  -21

 كمعٌار لقبول أو رفض أعمال التلٌٌس بعد إكتمالها .

 

   

 


