
 كوردستان مـُهندسياحتاد  

 

KURDISTAN ENGINEERS UNION 

 

 The Research Project name :                             :البحث مشروع أسم

 

 صيانة الطرق االسفلتية و اخلرسانية

 

 :إعداد من     

 

 (سروت طاهر رشيد  )   املـُهندس 

 

 



 أإلهـــــــداء    

 خالص و الشكر جبزيل أتقدم أن باجلميل والعرفان الوفاء واجب يدعوني

 أتاح الذي( العظيم العراق ُكردستان أقليم) أقليمنا إىل األمتنان
 . له خدمة اهلندسة شهادة لنيل لي العظيمةالفرصة

 

 كوردستان مـُهندسي أحتاد زوار و أعضاء األعزاء أخواتي و إخواني بركاته و اهلل رمحة و عليكم السالم   

 املتواضع الطرح هذا يف معكم بتواجدي كثريًا أسعدُت 

 .األحتاد يف أعزاء وأخوات إخوة إىل بإهدائه أتشّرف الذي و

 عبارات وأجلى أمسى من وعبارات درر من وكلمات ذهب من حروفا علمونا من كل إىل بإهدائه وأتشّرف كما
 ...النجاح و العلم مسرية لنا تنري منارة فكرهم ومن حروفا علمهم من لنا صاغوا من إىل العلم

 

 يف اهلل أطال,  العلم مبادئ أيديهم على تعلمنا الذين الكرام أساتذتنا إىل

 ..... اجلزاء خري اهلل فجزآهم والعافية الصحة ثوب وألبسهم عمرهم

 (سروت طاهر رشيد) املـُهندس

 



 الرحيم الرمحن الّله بسم

 ــــــــــةالـمـــــــقــــــــــدم

 يةاالسفلت حبث عن صيانة الطرق
    

انتشارا املوجودة هو اعداد تقرير يصف عيوب الرصفات االكثر  ملشروعا اهلدف من هذا            
االسباب احملتملة هلذه العيوب و اقرتاح اجياد  االمانات و البلديات  ، التابعة  فى شبكة الطرق

 .تهاالطرق العملية الفعالة و املناسبةملعاجل

 .لشبكة طرق االمانات و البلديات  الرصفات اعداد دليل عيوباضافة لذلك من االهداف املشروع 

والفنيني لتعرف على عيوب جزء من هذه الدراسة أعد ملهندس الصيانة ويعترب هذا البحث 
من التشخيص السليم السباب العيوب و اخريا القرتاح الرصف بالفحص البصرى ، لتمكني هؤالء 

 .هلذه العيوب عاجلة الفعالة امل
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