
جامعة أسیوط
كلیة الھندسة

قسم الھندسة المعماریة

)١ (التصميمات التنفيذية

إعداد

يـــن علــــــام حســـــهش. د



التصمیمات التنفیذیة

مادةمنهج 

التصميمات التنفيذية

مارةع قسم – الثالثة لطالب السنة

 األولالفصل الدراسي
٢٠١٠-٢٠٠٩

إعداد

يـــن علــــــام حســـــهش. د



التصمیمات التنفیذیة

احملتويات
.نبذة خمتصرة عن مواد تشطيبات املباني -١
).في الرسومات التنفیذیة لالسترشاد بھا في تحدید مواد التشطیب(

.املساقط األفقية التنفيذية -٢

.لوحة المسقط األفقي التنفیذي -أ  -٢
.رموز ومصطلحات لوحة المسقط األفقي التنفیذي -ب -٢

.الواجهات التنفيذية -٣

.لوحة الواجھات التنفیذیة -أ   -٣
.لوحة الواجھات التنفیذیة مصطلحات ورموز -ب -٣

. نبذة خمتصرة عن الطبقات العازلة -٤
).في لوحات القطاعات والقطاعات التفصیلیة لالسترشاد بھا(

.القطاعات التنفيذية -٥

. التنفیذیةقطاعاتلوحة ال - أ  -٥
.لتنفیذیة اقطاعاتلوحة ال مصطلحات ورموز -ب -٥

. التفاصيل املعمارية-٦

. املوقع العام التنفيذي-٧



التصمیمات التنفیذیة

)١(

نبذة خمتصرة عن مواد 

تشطيبات املباني

لالسرتشاد بها يف حتديد مواد التشطيب
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نبذة خمتصرة عن مواد تشطيبات املباني-١

:طيبات احلوائط واألسقفتش -١ -١

���ΎϤϫ�ϦϴΘϴγΎγ�ϦϴΘΌϓ�ϲϓ- سواء كانت داخلیة أو خارجیة–تنحصر تشطیبات الحوائط ΕΎϴδϜΘϟϭ�ˬν ΎϴΒϟ���ΎѧϤϨϴΑ
.تندرج تشطیبات األسقف في فئة واحدة فقط ھي البیاض

ΔѧϴϠΧΪϟ�ϒϘѧγϷϭ�ςϮѧΤϠϟ�ϲϠΧΪѧϟ�ν–وھناك أنواع من البیاض  ΎѧϴΒϟ�Δѧλ ΎΧ�-ϥΎѧϫΩ�ϰѧϟ·�ΝΎѧΘΤΗ��ΪѧόΑ�ν ΎѧϴΒϟ�
. تنفیذه حیث ال یعتبر البیاض وحده سطحا خارجیا مقبول الشكل للحوائط

ϲѧϫϭ�ΔϳέΎϤόϤϟ�ΕΎΒϴτ θΘϟ�Ϧϣ�ϦϴΘΌϓ�ϰϠϋ�ϑ ήόΘϟ�ΐ Πϳ�ϚϟΫ�ϰϠϋϭ��ΕΎϴδѧϜΘϟ�ωϮѧϧ�ˬΎѧϬΗΎϧΎϫΩϭ�ν ΎѧϴΒϟ�ωϮѧϧ��
ѧϤϟ�Ϣѧγέ�ϞѧΒϗ�ϰѧϨΒϤϟ�ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ Ϩϋ�ϞϜϟ�ΔΒγΎϨϤϟ�ΕΎΒϴτ θΘϟ�ωϮϧ�έΎϴΘΧ�ϞΟ�Ϧϣ�ϚϟΫϭ�ΚѧϴΣ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδ

.أنھا ستظھر في لوحة المسقط األفقي أوال ثم في باقي اللوحات التنفیذیة

Indoor)  اختيار أنواع التشطيبات الداخليةاعتبارات Finishing Materials):

ƒϨϤϟ�ΕήΛΆѧѧϤϟ�ϭ�ΔѧѧϳϮΠϟ�ϞѧѧϣϮόϠϟ�ν ήѧѧόΘϟ�ΔѧѧϴΧΎϴΛ́ѧѧΘϟ�ΕΫ�ϭ�ήΕΎΒϴτ θѧѧΘϟ�ϰѧѧϠϋ�ϲΒϠδѧѧϟ��ϲѧѧϓ�ϼΜѧѧϤϓ�
�ϞѧϠΒϠϟ�ΔѧϣϭΎϘϣ�ΕΎϴѧο έ�ϡΪΨΘδѧϳ�ϞϠΒϟ�ϭ�ΔΑϮρήϠϟ�Δο ήόϤϟ�ΕΎϏήϔϟ�ϡΎѧΧέ�ˬϦϴϠѧγέϮΑ�ˬϚϴϣήϴѧγ�ΎѧϘΒρ�

ωϭήθѧѧϤϠϟ�ΔϳΩΎμ ѧѧΘϗϻ�ΐ ѧѧϧϮΠϟ�ϪѧѧΑ�ϤδѧѧΗ�ΎѧѧϤϟ��ΔѧѧΑϮρήϟϭ�ϞѧѧϠΒϠϟ�ΔѧѧϣϭΎϘϣ�ςϮѧѧΣ�ΕΎΒϴτ θѧѧΗϭ��ˬϚϴϣήϴѧѧγ
��ˬϲ ϧΎθϴϗ����Φϟ�Ϙѧγ�ΕΎΒϴτ θΗϭ��ΔѧΑϮρήϠϟ�ΔѧϣϭΎϘϣ�ϒ�ϒϘѧγϸϟ�κ ϴμ ѧϤϟ�ν ΎѧϴΒϟ�ϼΜѧϣ�ΐ ѧϨΠΘϳ���ϲѧϓ�Ύѧϣ

. )غرف النوم(الفراغات التي یرغب فیھا في تجنب البرودة تستعمل أرضیات باركیھ 
.  درجة النعومة أو الخشونة المطلوبة لتشطیبات األرضیة▪
.  درجة مقاومة االحتكاك المطلوبة لتشطیبات األرضیة▪
ƒϻ�ϞѧѧϣΎόϟ�ΓΎѧѧϋήϣ��ϲѧѧϓ�ϻ·�ΔѧѧϣΎΨϔϟΎΑ�ΰѧѧϴϤΘΗ�ϲѧѧΘϟϭ�ϦϤΜѧѧϟ�ΔѧѧϴϟΎϏ�ΕΎΒϴτ θѧѧΘϟ�ϞϤόΘδѧѧΗ�ϻ�ΚѧѧϴΤΑ�ϱΩΎμ ѧѧΘϗ

. العناصر التي تتطلب ذلك والعكس بالعكس
.  اعتبارات البقاء مع الزمن▪

Outdoor)  اختيار أنواع التشطيبات اخلارجيةاعتبارات Finishing Materials):

. ) ملمس الخامات المستعملة في التشطیب–لون ( مراعاة النواحي الجمالیة ▪
.  مقاومة المؤثرات المناخیة▪
ƒΚѧѧϴΤΑ�ϱΩΎμ ѧѧΘϗϻ�ϞѧѧϣΎόϟ�ΓΎѧѧϋήϣ��ϻ�ΔѧѧϣΎΨϔϟΎΑ�ΰѧѧϴϤΘΗ�ϲѧѧΘϟϭ�ϦϤΜѧѧϟ�ΔѧѧϴϟΎϏ�ΕΎΒϴτ θѧѧΘϟ�ϞϤόΘδѧѧΗ��ϻ·�ϲѧѧϓ

. العناصر التي تتطلب ذلك والعكس بالعكس

:)Plaster( بياض احلوائط -١-١

:تعريف البياض

�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ϪѧѧΟϭ�Ϧѧѧϣ�ΓήϫΎѧѧψϟ�˯ΰѧѧΟϷ�ΎѧѧϬΑ�ϰѧѧϠτΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϧϮϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϘΒρ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ν ΎѧѧϴΒϟΕΎϧΎѧѧγήΨϟϭ�
ѧϟ·�ϝϮѧλ Ϯϟ�ν ήѧϐΑ�ΎѧϬϋϮϧ�ϑ ϼΘѧΧ�ϰϠϋ�ϒϘγϷϭ�ΕήϴΛ́ѧΘϟ�ϞѧϤΤΘΗϭ�Δѧϔϴψϧϭ�ΔΒϠѧλ �ΔϳϮΘδѧϣ�τ ѧγ�ϰ

�ϰѧѧϠϋ�ϩάѧѧϫ�ΔѧѧϧϮϤϟ�ΔѧѧϘΒρ�ΖѧѧϠϤϋ�Ϋ·ϭ�ˬΎѧѧϬϟ�Δμ ѧѧμ ΨϤϟ�ν ήѧѧϏϸϟ�Ϡμ ѧѧΗ�ϝΎϜѧѧη΄Αϭ�ΎѧѧϬΑ�ΔѧѧτϴΤϤϟ�ΔѧѧϳϮΠϟ
.  "لیاسة"أرضیات األسطح األفقیة أو المائلة سمیت 

�ν ΎѧϴΒϟ�ϚϤѧγ�ϥϮϜϳ�ΓΩΎϋϭ˻�ϭ�Ϣѧγ˺ �˾ϭ�ϲϠΧΪѧϟ�ν ΎѧϴΒϠϟ�Ϣѧγ˻�ϰѧϟ·�Ϣѧγ˼ϻ·�ϲΟέΎѧΨϟ�ν ΎѧϴΒϠϟ�Ϣѧγ�ϲѧϓ�
ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ�ήѧΒϛ�ϚϤδѧѧϟ�ΎѧѧϬϴϓ�ϥϮѧϜϳ�Δѧѧλ ΎΧ�ΕϻΎѧΣ���ϞѧѧϘϳ�ϻ�ΚѧѧϴΤΑ�ΐ ѧϠτ ϟ�ΐ δѧѧΣ�ΎϬϜϤѧѧγ�ϥϮѧϜϴϓ�ΔѧѧγΎϴϠϟ�Ύѧϣ

.سم عندما تكون ھي السطح النھائي المعرض للجو٣سمكھا عن 
�ϲϟΎѧѧϤΠϟ�ήѧѧϬψϤϟ�ϪѧѧΑ�ήϓϮѧΘϳ�ϲΟέΎѧѧΨϟ�ΎѧѧϫήϬψϣ�ϥ�ΚѧϴΣ�ΎѧѧϬϧΎϫΩ�ϰѧѧϟ·�ΝΎѧѧΘΤΗ�ϻ�ν ΎѧϴΒϟ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϧ�ϙΎѧϨϫϭ

�ϲϓ�ϞΧΪϳ�ΎϬΒϠϏϭ�ΏϮϠτ Ϥϟ�ΏϮѧϠτ Ϥϟ�ϥϮѧϠϟ�ϲѧτ όΗ�ΪϴѧγΎϛ�ΎϬΒϴϛήΗ��ϲΟέΎѧΨϟ�ν ΎѧϴΒϟ�ωϮѧϧ�ΐ ѧϠϏ�ϞѧΜϣ
ΕΎϬΟϮϠϟ����ϥΎѧϫΩ�ϥϭΪΑ�ϙήΘΗ�ϻ�ΐ Πϳ�ν ΎϴΒϟ�Ϧϣ�ωϮϧ�ϙΎϨϫ�ΎϤϨϴΑ�ϲѧτ όΗ�ΎѧϬϧϮϛ�Ϧѧϣ�ϢϏήϟΎѧΑ�ΎѧϬϧ�ΚѧϴΣ
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�ϦϴϟϮѧΒϘϣ�ήϴϏ�ΎϬϧϮϟϭ�ν ΎϴΒϟ�ΔϧϮϣ�ήϬψϣ�ϥ�ϻ·�ˬΔϧΎγήΨϟϭ�ΏϮτ ϟ�ϲτ ϐϳ�ΎϳϮΘδϣ�ΎϤϋΎϧ�ΎΤτ γ��ϖѧΒτ Ϩϳϭ
).غلب أنواع البیاض الداخلي وبعض أنواع البیاض الخارجيأذلك على 

:)Painting( ات الدهان:تعريف

�ΩϮμ ѧѧϘϤϟ�ΕΎϧΎϫΪѧѧϟΎΑϭ�ˬν ΎѧѧϴΒϟ�ΕΎѧѧϧΎϫΩ�Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϨϫϥΎѧѧϫΩ�ν ΎѧѧϴΒϠϟ�ϲΎѧѧϬϧ�ΐ ϴτ θѧѧΗ�ΓΩΎѧѧϣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ν ΎѧѧϴΒϟ�
ΏϮѧϠτ Ϥϟ�ϥϮѧϠϟϭ�ΏϮϠτ Ϥϟ�ήϬψϤϟ�ϪΑΎδϛ·�ν ήϐΑ��ϭΗϥϮѧϜϥΎϫΪѧϟ�ΓΩΎѧϣ�ϛήΗ�ΪѧόΑϭ�ϥΎϫΪѧϟ�˯ΎѧϨΛ·�ΔϠΎѧγ��ΎѧϬ

�ΓήΘϔϟϭ�ΐ Ϡμ ΘΗ�ϚϟάΑϪѧΑ�ΔѧτϴΤϤϟ�ϑ ϭήѧψϟ�ϞѧϤΤΘϳ�τ ѧγ�ϲ τ όΗ��ΐ ѧγΎϨΘΗ�ϥ�ΐ ѧΠϳϭ�ωϮѧϧ��ϊ ѧϣ�ΕΎϧΎϫΪѧϟ�
.  المستعملة فیھ- أو الفراغ–خصائص المكان 

: البياضةمون

:ھناك أربعة فئات رئیسیة للبیاض كل منھا عبارة عن مجموعة من أنواع البیاض
.يوأساسھا الجیر البلد: المجموعة األولى -١
.وأساسھا األسمنت: المجموعة الثانیة -٢
.وأساسھا الجبس ومشتقاتھ: المجموعة الثالثة -٣
٤-�ΔόΑήϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ���ϊ ϧΎμ ѧϣ�Ϧѧϣ�ΓΰѧϬΠϣ�ϲΉѧΗϭ�ΔѧΌϟΎϤϟ�ΩϮѧϤϟ�ξ όΑ�ϊϣ�ΔϴΠϨΗέ�ΩϮϣ�ΎϬγΎγϭ

˯ΎѧѧѧϨΒϟ�ΩϮѧѧѧϣ�ϥϮΘѧѧѧγ�ζ ѧѧѧΗϹ�ˬΖѧѧѧϴϟϮϴϧήΠϟ�ˬΰΗέϮѧѧѧϜϟ�ΔѧѧѧϋϮϤΠϤϟ�ϩάѧѧѧϫ�ΔѧѧѧϠΜϣ�Ϧѧѧѧϣϭ�H-Stone ،
). الخ... ر،البالست

-�ΕΎѧϋϮϤΠϣ�ΔѧΛϼΛ�ϝϭ�ϲѧϓ�ΔϴѧγΎγϷ�ΩϮϤϟϭ���ήѧϴΟ–�ΖϨϤѧγ�–β ΒѧΟ����ΔϴѧγΎγϷ�ΓΩΎѧϤϟ�ϝΎϤόΘѧγ�ϦѧϜϤϳ
ΔѧϨϴόϣ�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓ�ΎϬπ ѧόΒΑ�ΎѧϬΟΰϣ�ϭ�ˬν ΎѧϴΒϟ�ΔϧϮϣ�ΔϋΎϨλ �ϲϓ�ΎϫΩήϔϤΑ���ήѧϴΠϟ�ϦϴѧΑ�ϊ ѧϤΠϟ�ϦѧϜϤϳ�ϼΜѧϤϓ
γϷϭ�β ΒΠϟϭ�ήϴΠϟ�ϦϴΑ�ϊ ϤΠϟ�ϦϜϤϳ�ϞΜϤϟΎΑϭ�ˬΓΪΣϭ�ΔϧϮϣ�ϲϓ�ΖϨϤγϷϭ�ϊ ѧϤΠϟϭ�ˬϯ ήѧΧ�ΔѧϧϮϣ�ϲѧϓ�ΖϨϤ

.بین الجیر والجبس في مونة ثالثة، أو الجمع بین الجبس واألسمنت في مونة رابعة
-�ΔόΑήϟ�ΔϋϮϤΠϤϟ�Ύϣ��ΔϴΠϨΗήϟ�ΩϮϤϟ���ΎѧϫΩήϔϤΑ�ϢϬϨѧϣ�ΓΪѧΣϮϟ�ϞϤόΘδѧΗϭ�ς ѧϘϓ�ΓέΎѧϬψϠϟ�ΔѧϧϮϤϛ�Ϡμ ѧΘϓ

Ϧѧϣ�ΔѧϧϮϣ�Ϧѧϣ�ΔѧϧΎτΑ�ϰѧϠϋ�ϭ�ˬΔόϨμ ѧϤϟ�Δϛήθѧϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϬΑ�Δѧλ ΎΧ�ΔѧϧΎτΑ�ϰϠϋ�Ι ϼΜѧϟ�ΕΎѧϋϮϤΠϤϟ�ϯ ΪѧΣ·��
.السابقة

طريقة تنفيذ البياض 

:ھناك خمسة مراحل لتنفیذ البیاض كالتالي
.تحضیر أوجھ المباني للبیاض) ١(
.عمل الطرطشة العمومیة) ٢(
.عمل البقج واألوتار) ٣(
.عمل طبقة البطانة) ٤(
).السطح الخارجي النھائي(عمل طبقة الظھارة ) ٥(

:خمسة مراحل كالتاليوتفصیل ھذه ال

:تحضیر أوجھ المباني للبیاض) ١(
 سانات بالفرشاة السلكیف أسطح الطوب والخرتنظیتم. 
 سم٢-١الطوب بعمق ) عرامیس(امات تفریغ لحیتم.
رش األوجھ رشا غزیرا بالماءیتم .

��عمل الطرطشة العمومیة) ٢(�ϥϮϜΗϭ�ϚϤγ�ς γϮΘϤΑ�Δθρήτ ϟ˼Ϣѧϣ�ˬ�τ ѧγ�ϖѧϠΧ�Δθѧρήτ ϟ�ϑ Ϊѧϫϭ�ΔѧϧϮϤϟ�Ϧѧϣ
:  وتتم الطرطشة كالتالي.یقبل التماسك التام بین المباني خلفھ وبین مونة الظھارة أمامھ



نبذة مختصرة عن تشطیبات المبانيالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                               ٣-١

�Ϟѧѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧѧγϷ�ΔѧѧϧϮϤΑ�τ ѧѧγϷ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ζ ρήѧѧτΗ�˽˹ ˹ΖϨϤѧѧγ�ϢѧѧΠϛ�ϡ˼Ϟѧѧϣέ����ήѧѧΠΤϟ�ν ΎѧѧϴΑ�ΪѧѧϋΎϣ
).  رمل٣م/كجم اسمنت٤٥٠(الصناعي وبیاض التراتزو یزاد فیھا نسبة األسمنت

ρήτ ϟ�ϲϓ�ϞϤόΘδϳΎϬѧο ΎϴΑ�ΩήѧϤϟ�ϪѧΟϭϷ�ϰѧϠϋ�ΔϧϮϤϟ�ϑ άϘϟ�Ϧϳήτ δϤϟϭ�Δόμ Ϙϟ�ΔϴϣϮϤόϟ�Δθ��ϰѧϋήϳϭ�
.في مونة الطرطشة أن نسبة الماء بھا تكون عالیة

أیام٣ تظل الطرطشة العمومیة منداة بالمیاه مدة  .

ϳ�ˬήѧϴΠϟ�ΪѧΑΰΑ�ϥϮѧΠόϤϟ�β :عمل البقج واألوتار) ٣( ΒѧΠϟ�ΔѧϧϮϣ�Ϧѧϣ�έΎѧΗϭϷϭ�ΞϘΒѧϟ�ϊ Ϩμ ѧΗ�ϥ�ϦѧϜϤ�β ѧϔϧ�Ϧѧϣ�ϭ
:ویتم عمل البقج واألوتار كالتالي. مونة الظھارة

�ϢΠΤΑ�ςϘϧ�Ϧϣ�ΞϘΒϟ�ϊ Ϩμ Η˾î́�Ϣγ��ΎΒϳήϘΗ�ΔϧΎτΒϟ�ΔϧϮϣ�ϚϤδΑ�˺ �˾Ϣѧγ���Ϧѧϋ�ΪѧϳΰΗ�ϻ�ΩΎѧόΑ�ϰѧϠϋϭ˻ �˹˹�
. متر من المحور للمحور في االتجاھین الطولي والعرضي

تضبط البقج رأسیا بمیزان الخیط للحوائط، وأفقیا بالقدة.
 البقج في األسقف بالقدة ومیزان المیاهتضبط .
ΓΪѧϘϟΎΑ�ςΒπ ѧΗϭ�ΞϘΒѧϟ�ϦϴѧΑ�έΎΗϭϷ�ϞϤόΗ�ϢΛ����ϲѧϓ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�Ϟπ ѧϓϷϭ�ˬΪѧΣϭ�ϩΎѧΠΗ�ϲѧϓ�Ύѧϣ·�ϞѧϤόΗ�έΎѧΗϭϷϭ

).اتجاھین بحیث تحصر بینھا مساحات مربعة الشكل لتمأل بمونة البطانة

):سم١.٥سمك البطانة عادة  (عمل طبقة البطانة) ٤(
 رشا غزیرا بالمیاهترش األسطح.
ثم تمأل المسافة بین األوتار بالمحارة والطالوش بمونة البطانة .
�ΔѧϧΎτΒϟ�ϞѧϤϋ�ϢΘѧϳ�ϰѧΘΣ�ωέΪѧΗ�ϢѧΛ�Δμ ѧϗΎϨϟ�ϖρΎϨϤϟ�ϸϤΗϭ�ˬΕΩΎϳΰϟ�Δϟί Ϲ�ΓΪϘϟ�ϡΪΨΘγΎΑ�ϪΟϭϷ�ωέΪΗ�ϢΛ

.بسطح مستوي
ثم تخشن بالتخشینة وتترك لتھوى.
سم٥مم ومسافات بین بعضھا ٣ق حوالي ة أفقیا بعمثم تمشط بمشط مسنن لعمل تجاویف متموج.
إذا كانت البقج من مونة مختلفة عن مونة البطانة، تكسر البقج ثم تمأل مكانھا بمونة البطانة .

��˾�ΓέΎѧѧϬψϟ�ΔѧѧϘΒρ�ϞѧѧϤϋ��ν ΎѧѧϴΒϟ�ωϮѧѧϧ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΧ�ϰѧѧϟ·�ωϮѧѧϧ�Ϧѧѧϣ�ΓέΎѧѧϬψϟ�ΔѧѧϘΒρ�ΕΎѧѧϧϮϜϣ�ϒѧѧϠΘΨΗ�ϭ��ΔѧѧϘΒρ�ϥϮѧѧϜΗ
. سم في المعتاد٠.٥الظھارة بسمك 

التأكد من تمام جفاف طبقة البطانة وتمام تكامل صالبتھا قبل البدء في عمل الظھارة أوالیجب .
 طبقا للمواصفات المطلوبةطبقة البطانة تعمل مونة الظھارة من مكونات .
تفرد مونة الظھارة على طبقة البطانة بواسطة المحارة .
ثم تدرع الظھارة بالقدة .
حسب نوع البیاض)بالمحارة(، أو یتم عمل المس )واسطة التخشینةب (ثم یتم عمل التخشین  .

:أنواع البياض

ϰѧϟ·�ϪѧϧΎϜϣ�ΐ δѧΣ�ν ΎϴΒϟ�ϢϴδϘΗ�ϦϜϤϳ���ϲѧϠΧΩ�ν ΎѧϴΒϛ�Ϡμ ѧϳ�ν ΎѧϴΑ�ˬΕΎѧϬΟϮϠϟ�ϲΟέΎѧΧ�ν ΎѧϴΑ�ˬϲѧϠΧΩ�ν ΎѧϴΑ
.وبیاض خارجي

: البياض الداخلي-١ -١-٨

:بیاض تخشین للحوائط الداخلیة) ١(
: دھان بأحد أنواع الدھانات المناسبةسم، ویلزمھ ٢ویكون سمك 

ϚϴΘѧѧγϼΒϟΎΑ�ϥΎϫΪѧѧϟ��ϪѧѧϨϣϭ�˼ΕΎѧѧΟέΩ����ϲѧѧϔτϣϭ�ˬϊ ѧѧϣϻ�ϒμ ѧѧϧϭ�ˬϊ ѧѧϣϻ�ς ѧѧϣ����ϥΎϫΪѧѧϛ�Ϡμ ѧѧϳ�Ϯѧѧϫϭ
.لحوائط جمیع الفراغات ماعدا التي تتعرض للرطوبة واألبخرة مثل الحمامات والمطابخ

����ϪϨϣϭ�˼ΕΎΟέΩ:الدھان بالالكیھ�ϲϔτϣϭ�ˬϊ ϣϻ�ϒμ ϧϭ�ˬϊ ϣϻ�ςϣ���ϳ�Ϯϫϭ�ςϮѧΤϟ�ϥΎϫΪϛ�Ϡμ
).الحمامات والمطابخ(الفراغات التي تتعرض للرطوبة واألبخرة 
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:سم لألسقف٢بیاض تخشین سمك ) ٢ (
: سم، ویلزمھ دھان بأحد أنواع الدھانات المناسبة٢ویكون سمك 

ϚϴΘѧѧγϼΒϟΎΑ�ϥΎϫΪѧѧϟ��ϪѧѧϨϣϭ�˼ΕΎѧѧΟέΩ����ϲѧѧϔτϣϭ�ˬϊ ѧѧϣϻ�ϒμ ѧѧϧϭ�ˬϊ ѧѧϣϻ�ς ѧѧϣ����ϥΎϫΪѧѧϛ�Ϡμ ѧѧϳ�Ϯѧѧϫϭ
.راغات ماعدا التي تتعرض للرطوبة واألبخرة مثل الحمامات والمطابخألسقف جمیع الف
����ϪϨϣϭ�˼ΕΎΟέΩ:الدھان بالالكیھ�ϲϔτϣϭ�ˬϊ ϣϻ�ϒμ ϧϭ�ˬϊ ϣϻ�ςϣ����ϒϘѧγϷ�ϥΎϫΪѧϛ�Ϡμ ϳ�Ϯϫϭ

).الحمامات والمطابخ(الفراغات التي تتعرض للرطوبة واألبخرة 

:بیاض مصیص) ٣ (
ήѧѧϤϜϟ�ΐ ѧѧϧϮΟϭ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ϒϘѧѧγϸϟ��ϞϤόΘδѧѧϳϭΕ���ήѧѧΜϛϷ�β ΒѧѧΠϟ�ωϮѧѧϧ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϧ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�κ ϴμ ѧѧϤϟϭ

ϖϫΎѧη�ξ ϴѧΑ�ϪϧϮϟ�ΔϣϮόϧ���ϚϤδѧΑ�ϥϮѧϜϳ�ν ΎѧϴΒϟ˻�Ϣѧγ����ϚϤδѧΑ�ΔѧϧΎτΑ˺ �˾�ˬϞѧϣήϟϭ�ήѧϴΠϟ�ΔѧϧϮϣ�Ϧѧϣ�Ϣѧγ
�ϦϴθѧѧѧѧѧΨΘϟ�ΔѧѧѧѧѧϧΎτΑ�ΔѧѧѧѧѧϧϮϣ�Ϧѧѧѧѧѧϣϭ�ΔѧѧѧѧѧϘΒρ�ΎѧѧѧѧѧϬϴϠϳ�ˬ�ΓέΎѧѧѧѧѧϬυ���ϚϤδѧѧѧѧѧΑ�˹ �˾�κ ϴμ ѧѧѧѧѧϤϟ�β ΒѧѧѧѧѧΟ�Ϧѧѧѧѧѧϣ�Ϣѧѧѧѧѧγ

 .اج للدھانویستعمل في األسقف وال یحت). أسمنت أبیض+جیر+مصیص(األبیض
�ήѧѧψϧϭϰѧѧϠϋ�κ ϴμ ѧѧϤϟ�ν ΎѧѧϴΑ�˯ϮѧѧΘΣϻβ ΒѧѧΠϟ��ΔѧѧΑϮρήϠϟ�ν ήѧѧόΘΗ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧϏήϔϟ�ϲѧѧϓ�ϡΪΨΘδѧѧϳ�ϻ�ϪѧѧϧΈϓ�

).الحمامات والمطابخ وما شابھھا(واألبخرة 

:بیاض تخشین لألسقف على شبك ممدد) ٤(
θѧρήτ ϟ�ϞѧΒϗ�ΩΪѧϤϤϟ�ϚΒθѧϠϟ�ΦϴϠδѧΗ�ΔѧϘΒρ�ΩϮΟϭ�ΓΎϋήϣ�ϊϣ�ϒϘγϷ�ϦϴθΨΗ�ν ΎϴΑ�ΕΎϔλ Ϯϣ�β ϔϨΑ�Ϯϫϭ�Δ

).كما ذكر من قبل(ویلزمھ دھان بأحد أنواع الدھانات المناسبة.وطبقة البطانة 

:بیاض مصیص لألسقف على شبك ممدد) ٥(
�ΔѧϘΒρ�ϞѧΒϗ�ΩΪѧϤϤϟ�ϚΒθѧϠϟ�ΦϴϠδѧΗ�ΔѧϘΒρ�ΩϮѧΟϭ�ΓΎѧϋήϣ�ϊ ѧϣ�ϒϘѧγϷ�κ ϴμ ѧϣ�ν ΎѧϴΑ�ΕΎϔѧλ Ϯϣ�β ϔϨѧΑ�Ϯϫϭ

.البطانة وال یحتاج للدھان

:بیاض موریتا) ٦(
�Ϧѧѧϣ�ι ΎѧѧΧ�ωϮѧѧϧ�ΎѧѧΘϳέϮϤϟ�ΖϨϤѧѧγϷ�Ύѧѧϳΰϣ�ϦϴѧѧΑ�ϊ ѧѧϤΠΗ�ϲѧѧϫϭ�ϲѧѧϘϨϟ�β ΒѧѧΠϟ�ϪΘϋΎϨѧѧλ �ϲѧѧϓ�ϞΧΪѧѧϳ�ΖϨϤѧѧγϷ

β ΒΠϟϭ���ςϮѧΣϭ�ΕέΎѧϤόϟ�ϞΧΪѧϣ�ϞѧΜϣ�ήϤΘδѧϤϟ�ϙΎϜΘΣϼϟ�Δο ήόϤϟ�ϦϛΎϣϷ�ϲϓ�ν ΎϴΒϟ�άϫ�ϞϤόΘδϳϭ
.الخ... الساللم والمعامل 

:  البياض اخلارجي-٢ -١-٨

:بیاض فطیسة)  ١(
ϫϭ�ΕΎϬΟϮϠϟ�ϞϤόΘδϳ�ΎϣϮϤϋ�Δδϴτϔϟ�ν ΎϴΑΔϴόϴΒτ ϟ�έΎΠΣϷ�ΎϧϮϟϭ�ϮϬϧ�ϪΒθϳ�Ϯ���ν ΎѧϴΑ�ϞѧϤϋ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϤϛ

:وینفذ بإحدى طریقتین. الفطیسة ألسقف البلكونات وما شابھھا على السقف الخرساني أو على شبك ممدد

�ΓέήѧΤϠϟ�Δο: بیاض فطیسة جبسیة للواجھات-أ ήόϤϟ�ϦϛΎϣϷ�ϲϓ�ϞϤόΘδΗϭ���ήѧϴϏ�ΩϼΒѧϠϟ�Ϡμ ѧϳ
ϬΟϭ�ν ΎϴΒϛ�ϞϤόΘδϳϭ�ˬΔϴϠΣΎδϟςϘϓ�ΕΎ����Ϧϣ�Ϯϫϭ˼ΕΎѧϘΒρ����Ϟѧϣήϟ�ΔѧϧϮϤΑ�ΔѧϧΎτΑ�ϢѧΛ�ˬΔθѧρήρ

�ξ ϴѧѧΑϷ�ΖϨϤѧѧγϷϭ�ϱήѧѧϴΠϟ�ήѧѧΠΤϟ�ϕϮΤδѧѧϣ�ΔѧѧϧϮϣ�Ϧѧѧϣ�ΓέΎѧѧϬυ�ϢѧѧΛ�ˬΖϨϤѧѧγϷϭ�ήѧѧϴΠϟ�ΔѧѧϨϴΠϋϭ
. مع إضافة اللون المطلوبوالمصیص والجیر 

�ΔΒρήϟ�ϦϛΎϣϷ�ϲϓ�ϞϤόΘδΗϭ���Ϊѧϗϭ�ˬΔϴϠΣΎδѧϟ�ΩϼΒѧϠϟ�Ϡμ: بیاض فطیسة أسمنتیة للواجھات-ب ϳ
Θδѧѧϳϲ ϧΎѧѧΒϤϟ�ϞѧѧΧΩ�ϞϤό����Ϧѧѧϣ�Ϯѧѧϫϭ˼ΕΎѧѧϘΒρ����ϢѧѧΛ�ˬΖϨϤѧѧγϷϭ�Ϟѧѧϣήϟ�ΔѧѧϧϮϤΑ�ΔѧѧϧΎτΑ�ϢѧѧΛ�ˬΔθѧѧρήρ

.مع إضافة اللون المطلوبوالرمل ظھارة من مونة مسحوق الحجر الجیري واألسمنت األبیض 

:بیاض حجر صناعي للواجھات) ٢(
�ϥϮϠϟΎѧΑ�ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗϭ�ϲѧόϴΒτ ϟ�ήѧΠΤϟ�ϪѧϧϮϟϭ�ϪδѧϤϠϣ�ϲѧϓ�ϪΒθϳ�ϲϋΎϨμ ϟ�ήΠΤϟ�ν ΎϴΑ��ϥϮѧϟ�ϱ ѧ́Α�ϭ�ξ ϴѧΑϷ

ήΧ���Ϧϣ�Ϯϫϭ˼ΕΎϘΒρ����ϚϤδΑ�ΖϨϤγϷϭ�Ϟϣήϟ�ΔϧϮϤΑ�ΔϧΎτΑ�ϢΛ�ˬΔθρήρ˻�ϞѧϘϳ�ϻ�ϚϤδΑ�ΓέΎϬυ�ϢΛ�ˬϢγ
�Ϧѧϋ˺�ϊ ѧѧϣ�ξ ϴѧѧΑϷ�ΖϨϤѧγϷϭ�ϱήѧѧϴΠϟ�ήѧѧΠΤϟ�ϕϮΤδѧϣϭ�ϱήѧѧϴΠϟ�ήѧѧΠΤϟ�ε ϭήѧΠϣ�Ϟѧѧϣήϟ�ΔѧѧϧϮϣ�Ϧѧϣ�Ϣѧѧγ

ϥϮѧѧϠϤϟ�ΖϨϤѧѧγϷ�ϭ�ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ϥϮѧѧϠϟ�ΔϓΎѧѧο ·��ѧѧϟΎΑ�ΖѧѧΤϨϟΎΑ�ϲΟέΎѧѧΨϟ�τ δѧѧϟ�ϰѧѧϬϨϳ�ϢѧѧΛ�ϕΪѧѧϟ�ϭ�ΔρϮΣΎθ
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�Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�ϖѧϤόΑ�ΔδѧρΎϏ�β ϴϣήѧόΑ�ϢδѧϘϳϭ�ˬΏϮϠτ Ϥϟ�β ϤϠϤϟ�˯Ύτ ϋϹ�ΓΩέΎηϮΒϟΎΑ˺�ϞѧϘϳ�ϻ�ν ήѧϋϭ�Ϣѧγ
.سم١عن 

:بیاض تخشین للواجھات) ٣(
�ϚϤδѧѧΑ�ϥϮѧѧϜϳϭ�ϲϠΧΪѧѧϟ�ϦϴθѧѧΨΘϟ�ν ΎѧѧϴΑ�ΔѧѧϧϮϣ�β ѧѧϔϧ�Ϧѧѧϣ�Ϯѧѧϫϭ˻Ϣѧѧγ���ΕΎϧΎϫΪѧѧϟ�ωϮѧѧϧ�ΪѧѧΣ΄Α�ϥΎѧѧϫΩ�ϪѧѧϣΰϠϳϭ

�ΕΎϬΟϮϠϟ�Δμ μ ΨϤϟ�ΕΎϧΎϫΪϟ�Ϧϣ�ΔΒγΎϨϤϟ�ΕΫ�ϭ�β ѧϤϠϤϟ�ΔѧϤϋΎϧ�ΕΎѧϧΎϫΩ�ϥϮѧϜΗ�Ϊѧϗϭ�ˬΏϮѧϠτ Ϥϟ�ϥϮϠϟΎΑ
�Δѧϟϭήϟ�ϡΪΨΘѧγΎΑ�ϦθΧ�τ γ��ϞϴΒѧγ�ϰѧϠϋ�ΕΎϛήθѧϟ�ξ ѧόΑ�ΎѧϬΘΠΘϧ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ΕΎѧϬΟϮϠϟ�Δѧλ ΎΧ�ΕΎѧϧΎϫΩ

).الخ...دھانات یوتن، دھانات سایبس، دھانات سكیب، دھانات كیماویات البناء الحدیث،: المثال

: و خارجي بياض يصلح كبياض داخلي أ-٣ -١-٨

�ν ΎѧϴΒϛ�Ϡμ ϳ�ΎϬΒϠϏ�ˬ˯ ΎϨΒϟ�ΕΎϳϭΎϤϴϛ�ϲϓ�Δμ μ ΨΘϤϟ�ΕΎϛήθϟ�ΎϬΘΠΘϧ�ν ΎϴΒϟ�Ϧϣ�ϯ ήΧ�ωϮϧ�ϙΎϨϫϭ
:یذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر. خارجي أو داخلي على السواء

:)Quartz(بیاض الكوارتز) ١(
ΔϴϠΧΪϟϭ�ΔϴΟέΎΨϟ�ςϮΤϠϟ�Ϡμ ϳϭ�ˬΓΰϫΎΟ�ΕϮΒϋ�ϲϓ�ήϓϮΘϳ�ν ΎϴΑ���ϫϭ�Ϧϣ�Ϯ˼ΕΎϘΒρ����ϢѧΛ�ˬΔθѧρήρ

�ϚϤδѧΑ�ήϴΠϟϭ�ΖϨϤγϷϭ�Ϟϣήϟ�ΔϧϮϤΑ�ΔϧΎτΑ˺ �˾�ϚϤδѧΑ�ΰΗέϮѧϜϟ�ΓΩΎѧϣ�Ϧѧϣ�ΓέΎѧϬυ�ϢѧΛ�ˬϢѧγ˼�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ϣѧϣ
�ϚϤѧγ�Ϟμ ϳϭ�άϴϔϨΘϟ�ϲϓ�Δϟϭήϟ�ϞϤόΘδΘϓ�ϦθΧ�β ϤϠϣ�ΏϮϠτϣ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�ˬΎϤϋΎϧ�ΏϮϠτ Ϥϟ�ΐ ϴτ θΘϟ�τ γ

�ϰϟ·�ΓέΎϬψϟ˺ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�Ϣγ��ϭ�ΰϴϤΘϣ�ήψϨϣ�ϲτ όϳ�Ϯϫϭ�ϲѧϓ�ϞϤόΘδϳ�ϪΘϔϠϜΗ�ωΎϔΗέϻ�ήψϧ�ϦϜϟϭ�ΎϤΨϓ
�ϑ ήѧѧϏ�ϲѧѧϓ�ΓΰѧѧϴϤϣ�ΔѧѧϴϠΧΩ�ςϮѧѧΣ�ϭ�ˬέϮμ ѧѧϘϟϭ�ΕϼϴϔϟΎѧѧϛ�ΔѧѧϤΨϔϟ�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΕΎѧѧϬΟϭ�Ϧѧѧϣ�ΓέΎѧѧΘΨϣ�˯ΰѧѧΟ

. الصالون أو صالة المعیشة

:)Stone.H(بیاض إتش ستون ) ٢(
ϠΧΪϟϭ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ςϮѧΤϠϟ�Ϡμ ϳϭ�ˬΓΰϫΎΟ�ΕϮΒϋ�ϲϓ�ήϓϮΘϳ�ΰϴϤΘϣ�ϱέϮϜϳΩ�ν ΎϴΑ�ϮϫϭΔѧϴ���Ϧѧϣ�Ϯѧϫϭ�˼

ΕΎϘΒρ���ϚϤδѧΑ�ΖϨϤѧγϷϭ�Ϟѧϣήϟ�ΔѧϧϮϤΑ�ΔѧϧΎτΑ�ϢѧΛ�ˬΔθρήρ˺ �˾�Ϧѧϣ�Ϟѧϗ�ϚϤδѧΑ�ΓέΎѧϬυ�ϢѧΛ�ˬϢѧγ˹ �˾Ϣѧγ��
�ΩϮѧϣϭ�ΔѧΌϟΎϣ�ΩϮѧϣϭ�ΔѧϔϠΘΨϣ�ϥϮϟ́ѧΑ�ΔѧϧϮϠϣ�ήϐμ ѧϟ�ΔѧϴϫΎϨΘϣ�ϝΎѧϣέ�Ϧѧϣ�ςϴѧϠΧ�Ϧѧϣ�Ϫѧϴϓ�ΓέΎѧϬψϟ�ΔϘΒρ�ϥϮϜΘΗ

.أكریلیكیة

:)Granulite(بیاض جرانیولیت ) ٣(
ϲϓ�ήϓϮΘϳ�ϱέϮϜϳΩ�ν ΎϴΑ�ϮϫϭΔϴϠΧΪϟϭ�ΔϴΟέΎΨϟ�ςϮΤϠϟ�Ϡμ ϳϭ�ˬΓΰϫΎΟ�ΕϮΒϋ����Ϧϣ�Ϯϫϭ˼ΕΎѧϘΒρ���

�ϚϤδѧΑ�ϮѧϜϳί ϮϤϟ�ΔѧϧΎτΑ�ϭ�ϦϴθΨΘϟ�ΔϧΎτΑ�ϭ�ϲϋΎϨμ ϟ�ήΠΤϟ�ΔϧΎτΒϟ�ΔϠΛΎϤϣ�ΔϧΎτΑ�ϢΛ�ˬΔθρήρ˺ �˾�ˬϢѧγ
�Ϧϣ�Ϟϗ�ϚϤδΑ�ΓέΎϬυ�ϢΛ˹ �˾Ϣѧγ��ΎѧϤϋΎϧ�ΎΤτ ѧγ�ϲѧτ όΗϭ���ϭ�ϡΎѧΧέ�ΕΎѧΒϴΒΣ�Ϧѧϣ�Ϫѧϴϓ�ΓέΎѧϬψϟ�ΔѧϘΒρ�ϥϮѧϜΘΗ

Ϡϣ�ΔϤϋΎϧ�ϝΎϣέΔϴϜϴϠϳήϛ�ΔϘλ ϻ�ΩϮϣϭ�ϥϮϠϟ�ΔΘΒΜϣ�ΩϮϣϭ�ΔϔϠΘΨϣ�ϥϮϟ́Α�ΔϧϮ���ϲѧϓ�ν ΎѧϴΒϟ�άѧϫ�ϡΪΨΘδѧϳ�ϻϭ
.الواجھات الخارجیة المعرضة للشمس

:)Kemagrano(بیاض كیماجرانو ) ٤(
ΔϴϠΧΪϟϭ�ΔϴΟέΎΨϟ�ςϮΤϠϟ�Ϡμ ϳϭ�ˬΓΰϫΎΟ�ΕϮΒϋ�ϲϓ�ήϓϮΘϳ�ϱέϮϜϳΩ�ν ΎϴΑ�Ϯϫϭ���Ϧϣ�Ϯϫϭ˼ΕΎѧϘΒρ���

ΎϤϣ�ΔϧΎτΑ�ϢΛ�ˬΔθρήρ�ϚϤδѧΑ�ϮѧϜϳί ϮϤϟ�ΔѧϧΎτΑ�ϭ�ϦϴθΨΘϟ�ΔϧΎτΑ�ϭ�ϲϋΎϨμ ϟ�ήΠΤϟ�ΔϧΎτΒϟ�ΔϠΛ˺ �˾�ˬϢѧγ
�Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧϗ�ϚϤδѧѧΑ�ΓέΎѧѧϬυ�ϢѧѧΛ˹ �˾Ϣѧѧγ��ΎѧѧϤϋΎϧ�ΎΤτ ѧѧγ�ϲѧѧτ όΗϭ��ϟ�ΔѧѧϘΒρ�ϥϮѧѧϜΘΗ�ΕΎѧѧΠϨΗήϟ�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧϴϓ�ΓέΎѧѧϬψ

ΔϴϋΎϨμ ϟΔϴόϴΒτ ϟ�ϑ ΎϴϟϷϭ�ΰΗέϮϜϟ�ΕΎΒϴΒΣ�Ϧϣ�ϭ�ˬ��ϡϭΎѧϘϣ�Ϫѧϧ�ϻ·�ΖѧϴϟϮϴϧήΠϠϟ�ϪѧΒϴϛήΗ�ϲѧϓ�ΐ ѧϳήϗ�Ϯѧϫϭ�
.ل الجویة ویمكن استخدامھ بحریة في الواجھات الخارجیةللعوام

:)Graviato(بیاض جرافیاتو ) ٥(
ϙΎϜΘΣϻ�ϭ�ΔΑϮρήϟ�ϭ�ΔϳϮΠϟ�ϞϣϮόϠϟ�ϡϭΎϘϣ�ϲϓήΧί �ϥΎϫΩ���ςϮѧΤϠϟ�Ϡμ ѧϳϭ�ˬΓΰϫΎѧΟ�ΕϮΒϋ�ϲϓ�ήϓϮΘϳ

ΔϴϠΧΪϟϭ�ΔϴΟέΎΨϟ���α Ύѧγ�ϭΫ��ϮѧϫϭϚѧϴϠϳήϛΒΣϭ�ΔѧϘϴϗΪϟ�ΰ ѧ˰ΗέϮ Ϝ˰ϟ�ΕΎΒ˰ѧϴ˰ΒΣϭ�ήϤϴϟϮѧΑϭ��ήδѧϛ�Ϧѧϣ�ΕΎѧΒϴ
�ΔѧϠΛΎϤϣ�ΔѧϧΎτΑ�ϢѧΛ�ˬΔθѧρήρ�Ϧϣ�ϥϮϜϤϟ�ϦϴθΨΘϟ�ν ΎϴΑ�ϰϠϋ�ϦϫΪϳ�ˬΔϤψΘϨϣ�ΔϘϴϤϋ�ρϮτΧ�˯Ύτ ϋϹ�ϡΎΧήϟ

�ϚϤδѧѧΑ�ϮѧѧϜϳί ϮϤϟ�ΔѧѧϧΎτΑ�ϭ�ϦϴθѧѧΨΘϟ�ΔѧѧϧΎτΑ�ϭ�ϲϋΎϨμ ѧѧϟ�ήѧѧΠΤϟ�ΔѧѧϧΎτΒϟ˺ �˾�ϮΗΎѧѧϴϓήΠϟ�ϦϫΪѧѧϳ�ϢѧѧΛ�ˬϢѧѧγ
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Ϧϳήτ δϤϟ�ϭ�ΓϭήΒϟ�Δτ γϮΑ��έϻ�ήѧψϧ�ϦѧϜϟϭ�ΎѧϤΨϓϭ�ΰѧϴϤΘϣ�ήѧψϨϣ�ϲτ όϳ�Ϯϫϭ�ϲѧϓ�ϞϤόΘδѧϳ�ϪѧΘϔϠϜΗ�ωΎѧϔΗ
�ϑ ήѧѧϏ�ϲѧѧϓ�ΓΰѧѧϴϤϣ�ΔѧѧϴϠΧΩ�ςϮѧѧΣ�ϭ�ˬέϮμ ѧѧϘϟϭ�ΕϼϴϔϟΎѧѧϛ�ΔѧѧϤΨϔϟ�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΕΎѧѧϬΟϭ�Ϧѧѧϣ�ΓέΎѧѧΘΨϣ�˯ΰѧѧΟ

.الصالون أو صالة المعیشة

:)Veneers( أنواع كسوة احلوائط – ٢ – ٨

:فـتعري

�ΔϴΟέΎΨϟ�ϭ�ΔϴϠΧΪϟ�˯Ϯγ�ςϮΤϠϟ�ΐ ϴτ θΗ�ΓΩΎϣ�ϱ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΔϴδϜΘϟ�τ γϷ�ϭΔϠΎϤϟ��ϭ�ΓέΎѧΒϋ�ϥϮϜΗ
�ΐ ϴτ θΘϟ�ΕΎϣΎΧ�ϯ ΪΣ·�Ϧϣ�ϊ τ ϗ�Ϧϋ�ΔϴϋΎϨѧλ �ϭ�ΔϴόϴΒρ�ΕΎϣΎΧ���ϊ ѧτϘϟ�ϩάѧϫ�ϊ ѧϴϤΠΗ�ϢΘѧϳϭ�ΎϘΒδѧϣ�ΓΰѧϬΠϣ

�Ϛϟάѧϟ�Δμ μ ΨϤϟ�ΔϧϮϤϟΎΑ�ςϮΤϟ�ϰϠϋ�ΎϬϘμ ϟϭ�ΕϻΎѧΤϟ�ξ ѧόΑ�ϲѧϓ�Δѧλ ΎΧ�ϕήѧτΑ�ΎѧϬΘϴΒΜΗ�ϭ�ˬ�ϑ ΪѧϬϟϭ�
Ϟπ ѧѧϓ�ήѧѧϬψϣ�ΎϬΑΎδѧѧϛ·ϭ�ΔϴϠѧѧλ Ϸ�ςϮѧѧΤϟ�˯ΎѧѧϔΧ·�Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϬϟ�ϲѧѧγΎγϷ���ϥϮѧѧϜΗϭ�ΔϴδѧѧϜΘϟ�ϞѧѧϤΤΘΗ�ΕΎѧѧϣΎΧ�Ϧѧѧϣ

. شكل جمالي مناسبذات التأثیرات الجویة والظروف المحیطة بھا و
: ویذكر من أنواع التكسیات على سبیل المثال ال الحصر

:كسوة حوائط ببالط السیرامیك) ١(
˯ΎѧϤϠϟ�Δѧο ήόϤϟ�ΕΎѧϏήϔϟ�ήΎѧγϭ�ΦΑΎѧτ Ϥϟϭ�ΕΎѧϣΎϤΤϠϟ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ςϮѧΤϟ�ΔϴδѧϜΗ�ϲѧϓ�Ϛϴϣήϴδϟ�ϞϤόΘδϳ��

�Ϧѧϣ�ΡϭήѧΘΗ�ΓΪѧϳΪϋ�ΕΎѧγΎϘϤΑϭ�ˬ˯ ΎѧϤϠϟ�ϪѧΘϳΫΎϔϧ�ϡΪόΑ�ΰϴϤΘϳϭ˻ ˹î˼ ˹�ϰѧϟ·�˼ ˹î˽ ˹Ϣѧγ���ϡΪΨΘѧγ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϤϛ
�ϭ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ςϮѧΤϟ�Ϛϴϣήϴѧγ�ΩΎѧόΑ�β ϔϨѧΑ�Ύϣ·�ΔϴΟέΎΨϟ�ΕΎϬΟϮϟ�Ϧϣ�˯ΰΟ�ξ όΑ�ΔϴδϜΗ�ϲϓ�Ϛϴϣήϴδϟ

. سم١٠×١٠بمقاس شائع في تكسیة الواجھات وھو 
�ϞϤόΑ�ΔϴϠΧΪϟ�ςϮΤϟ�ϲϓ�ΖΒΜϳϭ�ΖϨϤѧγϷ�ΔѧϧϮϣ�Ϧѧϣ�ΔѧϧΎτΑ�ΔϘΒρ�ϢΛ�ΞϘΒϟ�ϢΛ�ςϮΤϠϟ�ΔϴϣϮϤόϟ�Δθρήτ ϟ

�ϚϤδΑ�ήϴΠϟ�˯Ύϣϭ�Ϟϣήϟϭ˺ �˾�ήѧϴΠϟ�˯Ύѧϣϭ�Ϟѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧγϷ�ΔѧϧϮϤΑ�Ϛϴϣήϴδѧϟ�ΖѧϴΒΜΗ�ϢѧΛ�ΎϬτϴθϤΗϭ��Ϣγ
. سم، مع ملء العرامیس بلباني األسمنت األبیض أو باللون المطلوب٠.٥بسمك 

):زججبالط سیرامیك م(كسوة أزمالدو ) ٢(
�ϢѧΠΤϟ�Γήϴϐѧλ �ΕΎѧρϼΑ�Ϧѧϣ�ϭΪϟΎϣί Ϸ�ϊ Ϩμ ϳ��ΩϭΪѧΣ�ϲѧϓ˻î˻î˹ �˾Ϣѧγ���ϭ�ϱέήѧΤϟ�Ϧϴѧτ ϟ�Ϧѧϣ�ϊ Ϩμ ѧΗ

ϥϮѧϠϤϟ�ϲΟΎѧΟΰϟ�˯ϼѧτ ϟ�Ϧѧϣ�ΔϘΒτΑ�ϰϠτΗ�ϢΛ�ϥήϓ�ϲϓ�ΞϟΎόΗϭ�ϦϴϟϭΎϜϟ���Υήѧϓ�ϰѧϠϋ�ΔѧόϤΠϣ�ΎѧϬΟΎΘϧ·�ϢΘѧϳϭ
.من الورق ومثبتة علیھ بالغراء، و یصنع األزمالدو بألوان عدیدة

ΖϴΒΜΘϟ�ΔϘϳήρϭ�ΔѧϧϮϣ�Ϧѧϣ�ΔѧϧΎτΑ�ΔѧϘΒρ�ϢѧΛ�ΔѧϧΎτΒϠϟ�ΞϘΒѧϟ�ϞϤϋ�ϢΛ�ςϮΤϠϟ�ΔϴϣϮϤόϟ�Δθρήτ ϟ�ϞϤϋ�ϢΘϳ�ϥ�
�ϚϤδΑ�ήϴΠϟ�˯Ύϣϭ�Ϟϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ˺ΎϬτϴθϤΗϭ�Ϣγˬ�Ϟѧϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ�ΔϧϮϣ�Ϧϣ�Δϳήϴπ ΤΗ�ΔγΎϴϟ�ΔϘΒρ�ϢΛ�

ѧΒϠΑ�ΔѧγΎϴϠϟ�ϲϓ�ϭΪϟΎϣί Ϸ�ΖϴΒΜΗ�ϢΘϳ�ΓήηΎΒϣ�ΔγΎϴϠϟ�ϪΟϭ�Ϧϣ�ϩΎϴϤϟ�ϑ ΎϔΟ�ΐ Ϙϋ�ϢΛ�ήϴΠϟ�˯Ύϣϭ�ΖϨϤѧγϷ�ϲϧΎ
ΓΪϘϟΎΑ�ΎϬΘϳϮδΗϭ�ε ϮϟΎτ ϟΎΑ�ΕΎρϼΒϟ�ϰϠϋ�ς ϐπ ϟ�ϊϣ�ΏϮϠτ Ϥϟ�ϥϮϠϟΎΑ�ϭ�ξ ϴΑϷ���ϞѧϠΒϳ�ϑ ΎϔΠϟ�ϡΎϤΗ�ΪόΑϭ

�ϲϧΎѧѧΒϠΑ�β ϴϣήѧѧόϟ�ϲϘѧѧγ�ϢѧѧΛ�˯ΎѧѧϤϟΎΑ�τ ѧѧγϷ�ϞδѧѧϏϭ�ϕέϮѧѧϟ�Ϟμ ѧѧϓ�ϢѧѧΛ�˯ήѧѧϐϟ�ΔѧѧΑΫϹ�˯ΎѧѧϤϟΎΑ�ϖμ ѧѧϠϟ�ϕέϭ
.األسمنت األبیض أو باللون المطلوب

: كسوة حجر فرعوني) ٣ (
ϋ�ϲϫϭ�ςϮѧΤϠϟ�ΔϴδѧϜΗ�ΓΩΎѧϤϛ�ΎϬϟΎϤόΘѧγ�ϦѧϜϤϳ�Γήϴϐѧλ �ΩΎѧόΆΑ�ΎѧϬόϴτϘΗ�ϢΘѧϳ�ϲόϴΒρ�ήΠΣ�ΕΎϛϮϠΑ�Ϧϋ�ΓέΎΒ

�ΔѧѧϴΟέΎΨϟ��ϚϤδѧѧΑ˻-˽ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ΐ δѧѧΣ�ΔѧѧϬΟϮϠϟ�ΩΎѧѧόΆΑϭ�Ϣѧѧγ��ˬ�ΔѧѧϧϮϤΑ�ςϮѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϛϮϠΒϟ�ΖѧѧΒΜΗϭ�
�ϚϤδΑ�Ϟϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ˻β ϴϣήόϟ�ϞΤϛ�ϊϣ�Ϣγ���ϝϭ�ϪѧϴϠϋ�ΰѧϜΗήϳ�ϲѧϘϓ�τ ѧγ�ΩϮѧΟϭ�Γέϭήѧο �ϰѧϋήϳϭ

).بروز بشفة خرسانة مسلحة من الكمرة أو ببالطة األرضیة(ك من الحجر مدما

: كسوة قرمید لألسطح المائلة) ٤ (
�ϲѧϓ�ΔѧϨϴΠϋ�ΔΌϴϫ�ϰϠϋ�ϞϜθϳ�Ϧϴτ ϟ�Ϧϣ�ι ΎΧ�ωϮϧ�Ϧϣ�ΔόϨμ ϣ�ΔϳέΎΨϓ�ΓΩΎϣ�Ϧϣ�ΕΎϛϮϠΑ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΪϴϣήϘϟ

ΎϬϗήΣ�ϢΘϳ�ΎϬϓΎϔΟ�ΪόΑϭ�ΐ ϟϮϗ��ήΘΗϭ�ΓΪϳΪϋ�ΕΎγΎϘϣϭ�ϝΎϜη΄Α�ΪϴϣήϘϟ�ήϓϮΘϳϭ�ϲѧόϴΒτ ϟ�ϥϮϠϟ�ϦϴΑ�ϪϧϮϟ�Ρϭ
�ΪѧѧϴϣήϘϟ�έΎѧѧΨϔϟ�ϲϟΎѧѧϘΗήΒϟϭ�ϲѧѧϨΒϟ�ϦϴѧѧΑ�Ύѧѧϣ���ΪѧѧϨϋ�ΪѧѧϴϣήϘϟ�ΔѧѧϨϴΠϋ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩΪѧѧόΘϣ�ϥϮϟ́ѧѧΑ�ΪϴѧѧγΎϛ�ΔϓΎѧѧο ΈΑ�ϭ

ϞѧѧϣΎϧϹ�˯ϼѧѧτΑ�ϥήѧѧϔϟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬΟϭήΧ�ΪѧѧόΑ�ΎѧѧϬϼτΑ�ϭ�ˬϊ ϴϨμ ѧѧΘϟ���Δѧѧότ ϗ�ϞϜθѧѧϟ�ΎѧѧϘΒρ�ΪѧѧϴϣήϘϟ�ωϮѧѧϧ�Ϧѧѧϣϭ
.قرمید األسباني، القرمید السادةالقرمید الیوناني، القرمید الروماني، ال: القرمید
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�Ϯѧϫϭ�ϲϧΎѧΒϤϠϟ�ΔѧϠΎϤϟ�ϒϘѧγϷ�ΔϴδѧϜΘϟ�ήѧτ ϤϤϟ�ΥΎѧϨϤϟ�ΕΫ�ϖρΎѧϨϤϟ�ϲϓ�ϪϣΪΨΘγϻ�ΎγΎγ�ϊ Ϩμ ϣ�ΪϴϣήϘϟϭ
˯ˬ��ΝΎѧΘΤϳ–وفي مصر . مادة جیدة لعزل الرطوبة والماء ΎѧϨΒϠϟ�ΪΎδѧϟ�ΏϮϠѧγϷ�ϲѧϫ�ΔѧϴϘϓϷ�ϒϘѧγϷ�ΚѧϴΣ�

�ί ϭήΑ�ϦϴΑ�Ύϣ�τ γϷΎΑ�Ϟϴϣ�ϖϠΧ�ϰϟ·�ϪΘϴΒΜΗϥϮѧϜϳ�ϞѧϴϤϟ�άϫϭ�ϰϨΒϤϠϟ�ϲΟέΎΨϟ�ςΎΤϟϭ�τ δϟ�ΔρϼΑ���Ύѧϣ·
�Ϟѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧγϷ�ΔѧϧϮϤΑ�ΪѧϴϣήϘϟ�ΖѧΒΜϳ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�Γήϴϐμ ѧϟ�Εί ϭήΒϠϟ�ϚϟΫϭ�Ϟϣήϟ�Ϧϣ�ΔϠΎϣ�ΔϘΒτΑ
�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲϓϭ�ϝϮτ ϟ�Δτ γϮΘϣ�Εί ϭήΒϠϟ�ΔϳΩΎόϟ�ΔϧΎγήΨϟ�Ϧϣ�ΔϠΎϣ�ΔϘΒρ�ϞϤόΑ�ϭ�ˬΓήηΎΒϣ�Ϟϣήϟ�ϰϠϋ

Α�ΪϴϣήϘϟ�ΖΒΜϳΓήηΎΒϣ�ΔϳΩΎόϟ�ΔϧΎγήΨϟ�ϰϠϋ�Ϟϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ�ΔϧϮϤˬ�ΩΪѧϤϣ�ϚΒѧη�Ϧѧϣ�ϞѧΎϣ�τ γ�ϞϤόΑ�ϭ�
�ϰѧϠϋ�ΔѧϘϠΨϤϟ�ΦϴϠδѧΘϟ�ΔѧϘΒρ�ϰѧϠϋ�Ϟѧϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ�ΔϧϮϤΑ�ΪϴϣήϘϟ�ΖΒΜϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓϭ�ΓήϴΒϜϟ�Εί ϭήΒϠϟ

.الشبك الممدد

: كسوة حوائط بالرخام) ٥(
�ήΟΎΤϣ�Ϧϣ�ΝήΨΘδΗ�ΔϴόϴΒρ�ΓΩΎϣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ϡΎΧήϟ�ϝΎϜѧη�ϡΎѧΧήϠϟϭ�ˬϢϟΎѧόϟϭ�ήμ ѧϣ�ϲѧϓ�ΓΪѧϳΪϋ�ϦϛΎѧϣ�ϲϓ

Ύϫήμ ѧΣ�ΐ όμ ѧϳ�ϕϭήѧόϟ�ϞϜѧη�ϭ�ϥϮѧϠϟ�ΔѧϴΣΎϧ�Ϧϣ�ΓΪϳΪϋ��ςϮѧΤϟ�ϰѧϠϋ�ΖѧΒΜϤϟ�ϡΎѧΧήϟϭ��ϚϤδѧΑ�ϥϮѧϜϳ�
. سم في المعتاد ومثبت فیھ من الجھة الخلفیة كانات معدنیة٢

Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϧϮϤϟ�ϚϤѧѧγ�ϞѧѧϘϳ�ϻ�ΚѧѧϴΤΑ�Ϟѧѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧѧγϷ�ΔѧѧϧϮϤΑ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ϡΎѧѧΧήϟ�ΖѧѧΒΜϳϭ�˻�ϰѧѧϠϋ�ϰѧѧϨΒϳϭ�ˬϢѧѧγ
�ΔѧϧϮϤΑ�ΕΎѧϣΎΤϠϟ�˯Ϟѧϣ�ϢѧΛ�ˬΖϨϤѧγϷ�ϲϧΎѧΒϠΑ�ϡΎѧΧήϟ�ϒѧϠΧ�ΔѧϧϮϤϟ�ΕΎѧϏήϓ�˯Ϟϣ�ϙΎϣΪϣ�Ϟϛ�ΪόΑ�ϢΘϳ�ϚϴϣΪϣ

.ثم الصقل والجالء والتلمیع. األسمنت األبیض وبودرة الرخام
�ΕΎѧϋΎτ ϗ�Ϧѧϣ�ϞѧϜϴϫ�ϡΪΨΘѧγΎΑ�ϲϜϴϧΎѧϜϴϤϟ�ΖѧϴΒΜΘϟ�ΔϘϳήρ�ΎϬϨϣ�ςΎΤϟΎΑ�ϡΎΧήϟ�ΖϴΒΜΘϟ��Ϟπ ϓ�ϕήρ�ϙΎϨϫϭ
ϡΎѧѧΧήϟ��ϚϤѧγ�ϲѧѧϓ�ΎѧϬϟ�έϮѧϔΤϣ�ϚϠѧѧγ�ϭ�ΕΎѧϧΎϜΑ�ΖѧϴΒΜΘϟΎΑ�ϭ�ήϴϣΎδѧѧϤϟΎΑ�Ϫѧϴϓ�ϪѧΘϴΒΜΗϭ�ϡΎѧѧΧήϟ�ϒѧϠΧ��ΔѧϴϧΪόϣ��

. وھذه الطرق أكثر ثباتا من طریقة اللصق بالمونة فقط

: كسوة حوائط بالجرانیت) ٦(
�ήϓϮѧѧΘϳϭ�ˬϢϟΎѧѧόϟϭ�ήμ ѧѧϣ�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧϳΪϋ�ϦϛΎѧѧϣ�ϲѧѧϓ�ήΟΎѧѧΤϣ�Ϧѧѧϣ�ΝήΨΘδѧѧΗ�ΔѧѧϴόϴΒρ�ΓΩΎѧѧϣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ΖѧѧϴϧήΠϟ

ϥϮѧѧϟ�ΔѧѧΛϼΜΑ�ΖѧѧϴϧήΠϟ��ϱΩΎѧѧϣήϟϭ�ˬήѧѧϤΣϷϭ�ˬΩϮѧѧγϷ���Ϧѧѧϣ�ε ΪѧѧΨϠϟ�ΔѧѧϣϭΎϘϣϭ�ΔΑϼѧѧλ �ήѧѧΜϛ�ΖѧѧϴϧήΠϟϭ
ϡΎѧѧΧήϟ���ΖѧѧϴϧήΠϟϭ�ϚϤδѧѧΑ�ϥϮѧѧϜϳ�ςϮѧѧΤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΖѧѧΒΜϤϟ˻�ΔѧѧϴϔϠΨϟ�ΔѧѧϬΠϟ�Ϧѧѧϣ�Ϫѧѧϴϓ�ΖѧѧΒΜϣϭ�ΩΎѧѧΘόϤϟ�ϲѧѧϓ�Ϣѧѧγ

. المذكورة سابقایثبت في الحائط بنفس الطرق المتبعة مع الرخام وأ. كانات معدنیة

:  كسوة طوب طفلي ملون)٧(
�ΔѧΠϴΘϧ�ϪѧϧϮϟ�ϒѧϠΘΨΗϭ��ˬϲϜϴϧΎѧϜϴϣ�ς ϐѧο �ΖѧΤΗ�ΐ ѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ΐ μ ѧϳϭ�Ϟѧϣήϟϭ�ΔϠϔτ ϟ�ΔϨϴΠϋ�Ϧϣ�ϊ Ϩμ ϳ�Ϯϫϭ

�ΔϨϴΠόϟΎΑ�ΔρϮϠΨϤϟ�ΪϴγΎϛϷ˯ΎϨΛϊϴϨμ Θϟ�ˬξ ϴΑϷϭ�ϕέί Ϸϭ�ήϔλ Ϸϭ�ϱΩέϮϟ�ϪϨϤϓ����ϝΎϜѧη�Ϫѧϟ�ϥϮѧϜϳϭ
�α ΎѧϘϣ�ΕΎѧϬΟϮϟ�ϲѧϓ�ΎϣΪΨΘѧγ�ΎϫήΜϛ�ΔϔϠΘΨϣ�ΕΎγΎϘϣϭ˻ ˾î˺ ˻î˿Ϣѧγ���α ΎѧϘϣ�ϪѧϨϣϭ˻ ˾î˺ ˻î˺ ˹Ϣѧγ��

ΰϜΗήϳ�ϲϘϓ�τ γ�ΩϮΟϭ�Γέϭήο �ϰϋήϳϭ�ϪϴϠϋϟ�ϙΎϣΪϣ�ϝϭ�ΏϮѧτϠ��ϥϮѧϜϳ�Ύѧϣ�ΎѧΒϟΎϏ�ΔϧΎѧγήΧ�ΔϔθѧΑ�ί ϭήѧΑ
).الطة األرضیةروز جزء خرساني كإمتداد لبمسلحة من الكمرة أو ب

:كسوة طوب رملي) ٨(
�Ϟϣέ�Ϧϣ�ϲϠϣήϟ�ΏϮτ ϟ�ϊ Ϩμ ϳ��ΓέήѧΣϭ�ς ϐѧο �ΖѧΤΗ�ϞϜθѧΘϳϭ�ήϴΟ��ΑΫΎΠΑ�ί ΎѧΘϤϳϭ�ήѧϬψϤϟϭ�τ δѧϟ�Δѧϴ

ϲΟέΎΨϟ���ΔΑϮτ ϟ�ϢΠΣϭ˻ ˹î˺ ˻î˿ϥϮѧϠϣ�ϭ�ξ ϴѧΑ�ϥϮѧϟ�ϭΫ�Ϯѧϫϭ�ˬϢγ���τ ѧγ�ΩϮѧΟϭ�Γέϭήѧο �ϰѧϋήϳϭ
).بروز بشفة خرسانة مسلحة من الكمرة أو ببالطة األرضیة(أفقي یرتكز الطوب علیھ 

): أو طوب سورناجا(كسوة طوب حراري ) ٩(
�ΔϳϮπ ϋ�ΩϮϣϭ�ΎϜϴϠϴδϟϭ�ϲϤτ ϟ�ΔϨϴΠϋ�Ϧϣ�ϊ Ϩμ ϳ�ϮϫϭΎѧϳέήΣ�ΞϟΎѧόϳϭ�ΐ ѧϟϮϗ�ϲϓ�ΐ μ ϳϭ�ϯ ήΧ����ϪѧϧϮϟϭ

ϲ ϟΎϘΗήΒϟϭ�ϲϨΒϟ�ϦϴΑ���ϢΘѧϳ�ϲϟΎѧϤΠϟ�ϩήѧϬψϤϟ�ήѧψϧ�ϦϜϟϭ�ϦΧΪϤϟϭ�ϥήϓϷ�ϦϴτΒΗ�ϲϓ�Ϟλ Ϸ�ϲϓ�ϞϤόΘδϳϭ
ς ϮѧѧѧΤϠϟ�ΔϴδѧѧѧϜΗ�ΓΩΎѧѧѧϤϛ�ϪϣΪΨΘѧѧѧγ���α ΎѧѧѧϘϣ�ΎѧѧѧϬϨϣ�ΔѧѧѧϔϠΘΨϣ�ΕΎѧѧѧγΎϘϣϭ�ϝΎϜѧѧѧη�Ϫѧѧѧϟ�ϥϮѧѧѧϜϳϭ˻ ˾î˿î˻�ϭ�Ϣѧѧѧγ

˻ ˹î˾î˻ΕΎϴδѧϜΘϟ�ϲѧϓ�ϝΎϤόΘѧγϼϟ�Ϣγ���ϙΎѧϨϫϭ�ϢϬϨѧϣ�ΰѧϴϤΘϳ�ΏϮѧτ ϟ�Ϧѧϣ�ωϮѧϨϟ�άѧϬϟ�ϦϴѧΠΘϨϤϟ�Ϧѧϣ�ΪѧϳΪόϟ
�Δϛήη�ΎΟΎϧέϮγ��ϰѧϠϋ�ΔѧϔϠϜΘΑ�ϦϜϟϭ�ΕΎϔλ ϮϤϟ�ϲϓ�ΔϴϟΎόϟ�ΓΩϮΠϟΎΑ���ΔѧϗΪϟ�Ϧѧϣ�ΔѧΟέΩ�ϰϠϋ ѧ́Α�˯ΎѧϨΒϟ�ϢΘѧϳϭ

��ϚϤδѧѧΑ�ΪѧѧϳΪΤϟ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧλ ϮΧ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�Ϯѧѧϫϭ�Φϴδѧѧϟ�ϡΪΨΘѧѧγΎΑ˺�ν ήѧѧϋϭ�Ϣѧѧγ˻ �˾�ωΎѧѧϔΗέ�ςΒπ ѧѧϟ�Ϣѧѧγ
β ϴϣήόϟ��ϖϤόΑ�ΕΎϣΎΤϠϟ�ύήϔΗ�ϢΛ�ˬ˻�ϢγΏϮѧϠτ Ϥϟ�ϥϮѧϠϟ�ΐ δѧΣ�ΔѧϧϮϤΑ�β ϴϣήѧόϟ�ϞѧΤϜΗ�ϢΛ���ϥΎѧϫΩ�ϢΘѧϳϭ

˯ΎѧϤϠϟ�ϪѧΘϳΫΎϔϧ�ϊ ѧϨϤϳϭ�ϻΎѧϤΟ�ήѧΜϛ�ϩήψϨϣ�ϞόΠϳ�ΎϧΎόϤϟ�ϪΑΎδϛϹ�ϲΟΎΟΰϟ�ζ ϴϧέϮϟ�ϥΎϫΪΑ�ΏϮτ ϟ���ϰѧϋήϳϭ
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�ϪѧѧϴϠϋ�ΏϮѧѧτ ϟ�ΰѧѧϜΗήϳ�ϲѧѧϘϓ�τ ѧѧγ�ΩϮѧѧΟϭ�Γέϭήѧѧο��ΔѧѧρϼΒΑ�ϭ�ΓήѧѧϤϜϟ�Ϧѧѧϣ�ΔΤϠδѧѧϣ�ΔϧΎѧѧγήΧ�ΔϔθѧѧΑ�ί ϭήѧѧΑ
).األرضیة

:)Flooring( األرضيات بات تشطيأنواع – ٣ – ٨

:تعريف

ήѧѧϬψϤϟ�ΎѧѧϬϴϓ�ϖѧѧϘΤΘϳ�ΓΩΎѧѧϤΑ�ΎϬΗϮδѧѧϛ�Ϯѧѧϫ�Δϴѧѧο έϷ�ΐ ϴτ θѧѧΗϥϮѧѧϠϟϭ���β ѧѧϤϠϤϟϭΑϮѧѧϠτ Ϥϟ�ΎѧѧϬϴϓ�ϖѧѧϘΤΘϳ�ΎѧѧϤϛ�Ϧϴ
ϥΎϜϤϟ�ϪΒϠτΘϳ�ήΧ�ρήΘη�ϱϭ�ϙΎϜΘΣϻ�ΔϣϭΎϘϣ���ΪϨϋϭ�ϥ�ΐ Πϳ�ΕΎϴο έϷ�ΕΎΒϴτ θΗ�έΎϴΘΧΓΎѧϋήϣ�ϢΘϳ�

�ϱέΎѧѧѧϤόϤϟ�ήμ ѧѧѧϨόϟ�ϊ ѧѧѧϗϮϣΔѧѧѧόϴΒρϭΘѧѧѧγ�ϪϣΪΨѧѧѧϔϠϜΗϭ�ΔϠϤόΘδѧѧѧϤϟ�ΓΩΎѧѧѧϤϟ�Δ���ΕΎΒϴτ θѧѧѧΗ�ωϮѧѧѧϧ�Ϧѧѧѧϣ�ήϛάѧѧѧϳϭ
:األرضیات على سبیل المثال ال الحصر

: أرضیات بالط أسمنتي) ١(
�Ύπ ѧѧϳ�ϰϤδѧѧϳϭ�ϲΑΎΠϨδѧѧϟ�ρϼΒѧѧϟ��ϲΑΎΠϨδѧѧϟ�ϪѧѧϧϮϠϟ�ήѧѧψϧ��ΗΎѧѧϔϟ�ϱΩΎѧѧϣήϟ��ˬΎπ ѧѧϳ�ϰϤδѧѧϳ�ΎѧѧϤϛ���ρϼѧѧΑ

τ ѧѧγϷ���ϞϤόΘδѧѧϳ�ϪѧѧϧϮϜϟ�ΎѧѧΒϟΎϏ�ςϴѧѧϠΒΗ�ϲѧѧϓϲϧΎѧѧΒϤϟ�τ ѧѧγ��δѧѧϳ�τ ѧѧγϷ�ϑ ϼѧѧΨΑϭ�ςϴѧѧϠΒΗ�ϲѧѧϓ�Ύπ ѧѧϳ�ϞϤόΘ
�ΔѧѧϴϤϫϷ�ΔѧѧϠϴϠϘϟ�ΔѧѧϴϣΪΨϟ�ΕΎѧѧϏήϔϟ�ΕΎϴѧѧο έ�ΕΎѧѧϨϴϛΎϣ�ΔѧѧϓήϏ�ˬϥΰѧѧΨϣ�ΔѧѧϓήϏ����Φѧѧϟ���ςϴѧѧϠΒΗ�ϲѧѧϓ�Ϛϟάѧѧϛϭ
�ϯ ήѧѧΧ�ΔѧѧϘΒτΑ�ϰѧѧτ ϐΗ�ϑ Ϯѧѧγ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎϴѧѧο έϷ��ϞѧѧϴϨϴϓ�ˬζ ϴѧѧϛϭΩ��ˬΖѧѧϴϛϮϣ���Φѧѧϟ����ΔѧѧϧϮϣ�Ϧѧѧϣ�ϊ Ϩμ ѧѧϳ�Ϯѧѧϫϭ

�α ΎѧϘϤΑ�ήϓϮѧΘϳϭ�Ϟϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ˻ ˹î˻ ˹î˺ �˾�ϭ�Ϣѧγ˻ ˹î˻ ˹î˻Ϣѧγ���ΔѧϧϮϤΑ�ΖѧΒΜϳϭ�Ϟѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧγϷ
.یثبت بمونة األسمنت والجیر والرمل في األسطحبینما إذا كان في دور من أدوار المبنى، 

:  كریتستیلأرضیات بالط ) ٢(
��ΪѧϳΪΣ�ΓΩήѧΑϭ�ϥϮѧϟ�ΪϴѧγΎϛϭ�ξ ϴѧΑ�ΖϨϤѧγϭ�Ϟѧϣέ�ΔѧϧϮϣϭ�ήѧϬψϠϟ�ΩϮѧγ�ΖϨϤѧγϭ�Ϟѧϣέ�ΔѧϧϮϣ�Ϧϣ�ϊ Ϩμ ϳϭ

ϪѧѧѧΟϮϠϟ��Αϭ�ϱϮΘδѧѧѧϣ�ϭ�ΕΎѧѧѧϫϭέΎϛ�ϭ�ϊϠπ ѧѧѧϣ�ϪΤτ ѧѧѧγ�ϥϮѧѧѧϜϳϭ�ϩΩΎѧѧѧό˼ ˹î˼ ˹î˼ϭ�Ϣѧѧѧγ˻ ˾î˻ ˾î˼��Ϣѧѧѧγ
˻ ˹î˻ ˹î˼�ϭ�Ϣѧγ˺ ˾î˺ ˾î˻Ϣѧѧγ���ΔѧѧΠϴΘϧ�ν ΎѧѧϤΣϷϭ�ΔѧϴϨϫΪϟ�ΩϮѧѧϤϟϭ�ΔѧΑϮρήϟϭ�ϙΎѧѧϜΘΣϼϟ�ϡϭΎѧѧϘϣ�Ϯѧϫϭ

ϪѧΒϴϛήΗ�ϲѧϓ�ΖϳήϔϠδѧϟ�ΓΩΎѧϣϭ�ΪϳΪΤϟ�ΓΩήΑ�ΩϮΟϭ���ΩήѧϤϟ�ϖρΎѧϨϤϟ�ϲѧϓ�ϭ�Δϔѧλ έϸϟ�ρϼΒѧϛ�ϪѧΒϴϛήΗ�ΐ ѧϠϐϳϭ
.تكسیة أرضیتھا ببالط مقاوم لالحتكاك

: وزایكوأرضیات بالط م) ٣(
�ΓΩΎѧϋ�ϪΗΎѧγΎϘϣϭ�ϡΎѧΧήϟ�ήδѧϜΑ�Ϣѧότϣ�ϲΘϨϤѧγ�ρϼΑ�Ϯϫϭ˻ ˹î˻ ˹î˻�ϭ�Ϣѧγ˼ ˹î˼ ˹î˼Ϣѧγ���Ϧѧϣ�ϊ Ϩμ ѧϳϭ

�Ϧѧϋ�ϞѧϘΗ�ϻ�ϪѧΟϮϠϟ�ϮϜϳί ϮϤϟ�ΔϘΒρ�ϥ�ΔψΣϼϣ�ϊϣ�ϪΟϮϠϟ�ϮϜϳί Ϯϣϭ�ήϬψϠϟ�Ϟϣήϟϭ�ΩϮγϷ�ΖϨϤγϷ�ΔϧϮϣ
˹ �˾ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ϥϮѧѧϠϟϭ�ξ ϴѧѧΑ�ΖϨϤѧѧγϭ��ϡΎѧѧΧέ�ΓέΩϮѧѧΑϭ�ϡΎѧѧΧέ�ήδѧѧϛ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϧϮϜϣ�Ϣѧѧγ���ѧѧϓ�ϡΪΨΘδѧѧϳϭ�ςϴѧѧϠΒΗ�ϲ

.الغرف والصاالت والطرقات ودورات المیاه

:أرضیات بالط موزاییك) ٤(
�α ΎѧϘϣ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜϳ�ϪѧΟϮϟ�ϊ ϴϨμ ѧΗ�ϲѧϓ�ϡΪΨΘδѧϤϟ��ϡΎѧΧήϟ�ήδѧϛ�ϥ�ϑ ϼΘѧΧ�ϊ ѧϣ�ϮϜϳί ϮϤϟ�ρϼΒϟ�ϞΜϣ�Ϯϫϭ�

.ویستخدم في تبلیط الغرف والصاالت. صغیر

: أرضیات ترابیع رخام) ٥(
�ΕΎρϼΑ�ΎϬϴϓ�ϞϤόΘδϳ�ϊ ϴΑήΗ���Ϧϣ�ΩΎόΆΑ�ϡΎΧήϟ˽ ˹î˽ ˹î˼�ϭ�Ϣγ˼ ˹î˼ ˹î˻ΏϮѧϠτ Ϥϟ�ϞϜθѧϟΎΑ�ϭ�Ϣѧγ��

�ϚϤδΑ�Ϟϣέϭ�ΖϨϤγ�ΔϧϮϣ�Δηήϓ�ϰϠϋ�ϖμ Ϡϳϭ˼�ΓέΩϮѧΑϭ�ξ ϴѧΑ�ΖϨϤѧγ�ΔѧϧϮϤΑ�ϰϘδѧΗ�ΔϘϴο �Ϟλ ϮϔΑϭ�Ϣγ
.ویستخدم في تبلیط الغرف والصاالت الرئیسیة والمداخل. حجر جیري

: أرضیات ترابیع جرانیت) ٦(
.ال بالطات جرانیتمثل األرضیات الرخام ولكن باستعم

: أرضیات بالط تقلید رخام) ٧(
�ΐ ѧϟϮϗ�ϲѧϓ�ΐ μ ѧϳϭ�Δѧλ ΎΧ�ΔѧϴΎϴϤϴϛ�ΕΎϓΎѧο ·ϭ�ΔѧϧϮϠϣ�ΪϴѧγΎϛϭ�ϡΎѧΧήϟ�ΓέΩϮѧΑϭ�ξ ϴѧΑ�ΖϨϤѧγ�Ϧѧϣ�ϊ Ϩμ ϳ

ρϼΒϟ�ΝΎΘϧϹ��ϪϧϮϟϭ�ϪϟΎϜη�ϲϓ�ήϴΜϛ�ϲόϴΒτ ϟ�ϡΎΧήϟ�ϪΒθϳ�Ϯϫϭ�ΓήϴΜϛ�ΩΎόΆΑ�ήϓϮΘϳ���ςϴѧϠΒΗ�ϲѧϓ�ϡΪΨΘδϳϭ
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Ω�ΓΰѧϴϤΘϤϟ�ΕϻΎμ ѧϟϭ�ϑ ήѧϐϟϲϧΎѧΒϤϟ�ϞѧѧΧ���Ϧѧѧϣ�Ϊѧόϳ�Ϯѧϫϭ�ΔѧѧϣΎϬϟ�ΕϻΎμ ѧϟϭ�ϑ ήѧϐϟ�ςϴѧϠΒΗ�ϲѧѧϓ�ϡΪΨΘδѧϳϭ
.أعلى مواد تشطیبات األرضیات سعرا

: أرضیات بالط سیرامیك) ٨(
�Ϧϣ�ΪΒΗ�ΕΎϴο έϸϟ�ΓήϴΜϛ�ΩΎόΆΑ�ήϓϮΘϳ�Ϯϫϭ˻ ˹î˻ ˹�ϰѧϟ·�Ϣѧγ˽ ˹î˽ ˹�ϚϤδѧΑϭ�Ϣѧγ́-̂Ϣѧϣ���ΩΎѧόΑ�ϙΎѧϨϫϭ

�ϰϟ·�ϚϤδϟ�ΎϬϴϓ�Ϟμ ϳ�ϚϴϣήϴδϠϟ�Δλ ΎΧ˿�ϭ�Ϣϣ˺ ́Ϣϣ��ϭ�ϰѧϠϋ�Δϴѧο έϷ�ϰѧϠϋ�Ϛϴϣήϴδѧϟ�ΕΎѧρϼΑ�ϖμ ϠΗ
Ϣγ��ξ˼-٢فرشة من مونة األسمنت والرمل بسمك  ϴѧΑϷ�ΖϨϤѧγϻ�ϲϧΎѧΒϠΑ�ΎϬΗΎϣΎΤϟ�ϰϘδΗϭ���ϲѧϓ�ϡΪΨΘδѧϳϭ

ΦΑΎτϤϟϭ�ΕΎϣΎϤΤϟ�ςϴϠΒΗ���ϪϨϣ�ΓήΧΎϔϟ�ΕΎϴϋϮϨϟ�ϡΪΨΘδΗ�Ϊϗϭ�ϦϴϠγέϮΑ�ΪϴϠϘΗ�Ϛϴϣήϴγ���ϑ ήѧϐϟ�ςϴϠΒΗ�ϲϓ
.والصاالت

:أرضیات بورسلین) ٩(
ϫϭ��Ϧѧϣ�ΪΒΗ�ΕΎϴο έϸϟ�ΓήϴΜϛ�ΩΎόΆΑ�ήϓϮΘϳ�Ϯ˼ ˹î˼ ˹�ϰѧϟ·�Ϣѧγ˽ ˹î˽ ˹�ϚϤδѧΑϭ�Ϣѧγ˺ ˹-˺ ˻Ϣѧϣ���ϖμ ѧϠϳϭ

�ϚϤδѧѧΑ�Ϟѧѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧѧγϷ�ΔѧѧϧϮϣ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧηήϓ�ϰѧѧϠϋ�Δϴѧѧο έϷ�ϰѧѧϠϋ˻-˼Ϣѧѧγ���ΕΎϴѧѧο έϷ�ΔѧѧϘϳήρ�β ϔϨѧѧΑ�άѧѧϔϨϳϭ
�ϚϴϣήϴδѧϟΎΑ�ΔϧέΎϘϣ�-�ϲѧϓ�ςϴѧϠΒΗ�ϲѧϓ�ϡΪΨΘδѧϳϭ–وھو أكثر فخامة في شكل السطح الخارجي لھ . السیرامیك

. یط الغرف والصاالتتبل

: )أو خشب سوید (أرضیات خشب موسكي) ١٠(
�ωΎτ ϗ�ξ ϴΑ�ΐ θΧ�Ϧϣ�ΔϘϴϠΤΗ�ΔϓήϐϠϟ�ϞϤόΗ˻î˻�ϭ�˺ �˾î˼�ϭ�˻î˼�ΖѧΒΜΗϭ�Δѧϓήϐϟ�ςϴѧΤϣ�ϞϣΎϜΑ�Δλ ϮΑ�

�Ϟѧѧϛ�ΪѧѧϳΪΣ�ΕΎѧѧϧΎϜΑ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ˺�Ϟѧѧϛ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϧϮϓΪϣ�ΐ θѧѧΧ�ήϴΑϮѧѧΨΑ�ϭ�ήѧѧΘϣ�˺ήѧѧΘϣ�Ϧϳήѧѧϣ�ΖѧѧΒΜΗ�ϢѧѧΛ�
�ΕΎѧѧϔϠϋ���ωΎѧѧτ ϗ�β ϔϨѧѧΑ�ξ ϴѧѧΑ�ΐ θѧѧΧ�ΕΎϓΎδѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϓήϐϠϟ�ήϴμ ѧѧϘϟ�ϩΎѧѧΠΗϻ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϘϴϠΤΘϟ˽ ˹-˽ ˾�Ϧѧѧϣ�Ϣѧѧγ

έϮΤϤϠϟ�έϮΤϤϟ���Ϟѧϛ�ωΎѧτϘϟ�β ѧϔϧ�Ϧѧϣ�ϢѧϛΩ�ϡΪΨΘѧγΎΑ�ξ όΒѧΑ�ΎϬπ ѧόΑ�ΕΎϔϠόϟ�ςΑήΗϭ˺�έϮѧΤϤϟ�Ϧѧϣ�ήѧΘϣ�
�ϦϴѧΑ�ΔѧϴϟΎΘϟ�ΔϓΎδѧϤϟ�ϲѧϓ�ϢϛΪѧϟ�ϥΎѧϜϣ�ϒμ ΘϨϣ�ϲϓ�ϦϴΘϨϳήϣ�ϦϴΑ�ΔϓΎδϤϟ�ϲϓ�ϢϛΪϟ�ϥΎϜϣ�ϥϮϜϳ�ΚϴΤΑ�έϮΤϤϠϟ

ϦϴΘϨϳήϣ��ϤΟ�ϥΎϫΩ�ϢΘϳϭϥήτϘϟΎΑ�ϦϴϬΟϭ�ΔϘϴϠΤΘϟϭ�ϦϳήϤϟϭ�ϢϛΪϟ�ϊ ϴ����ϞѧϣήϟΎΑ�ϢϛΪϟϭ�ϦϳήϤϟ�ϦϴΑ�ϸϤϳ�ϢΛ
�ϞϘϳ�ωΎϔΗέΎΑ˺ϦϳήϤϟ�Ϧϋ�Ϣγ���ν ήѧόΑ�ΪϳϮѧγ�ϭ�ϲϜѧγϮϣ�ΡϮϟ�Ϧϣ�ϲο έϷ�ΐ ϛήΗ�ϢΛ́-˺ ˻�ϚϤδѧΑϭ�Ϣѧγ

٢-˼�ήϴϣΎδѧϣ�ΖѧϴΒΜΘϟ�ήϴϣΎδѧϣ�ϥ�ΓΎѧϋήϣ�ϊ ѧϣ��ϥΎδѧϠϟϭ�ήѧϘϨϟ�ΔѧϘϳήτ Α�Γί ήѧϔϣ��Ϣγ�ΓήѧΑ·˽�Ϣѧγ�ΔѧϴϔΨϣ�ΔѧϠΎϣ
�ϲϠϠηέϭ���ϑ Ύϔθѧϟ�ζ ϴϧέϮϟΎѧΑ�ϥΎϫΪѧϟϭ�Δϴѧο έϸϟ�ΓήϔϨμ ѧϟϭ�ς θϜϟ�ϢΘϳ�ϢΛ���ΐ θѧΨϟ�ΕΎϴѧο έ�ϡΪΨΘδѧΗϭ

.الموسكي في غرف النوم والصاالت الرئیسیة والتي یراد فیھا أرضیة خشب مع تقلیل تكلفة األرضیة

: أرضیات خشب باركیھ) ١١(
�ϦϳήϤϟ�ϞϤόΗ�ΎϬϴϓϭ�ΕΎϔϠόϟ���ϖΒγ�ΎϤϠΜϣ�ϢϛΪϟϭ�ΔϘϴϠΤΘϟϭ�ΕΎϴο έϷ�ϲϓ�ϩήϛΫ�ϭ�ϲϜγϮϤϟ�ϦѧϜϟϭ�ΪϳϮδѧϟ

�ΐ θΧ�ΡϮϟ�ΎϬϴϠϋ�ΖΒΜϳ˺ ˹î˻�ΕΎϓΎδϣ�ΎϬϨϴΑ�Ϣγ˻ϪѧϴϛέΎΒϟ�ϊ ѧτ ϗ�ΖѧϴΒΜΗ�ΎѧϬϴϠϳϭ�Ϣγ���ϥϮѧϜΗ�ϪѧϴϛέΎΒϟ�ϊ ѧτ ϗϭ
�ΎϬΗΎѧγΎϘϣϭ�ϯ ήѧΧ�ϝΎϜѧη�ϱ ѧ́Α�ϭ�ΕΎϴϧΎϤΛϭ�ΕΎόΒγ�ϞϜθΑ�ϥί �ϭ�ϭήϗ�ΐ θΧ���ϝϮѧρ˻ ˻-˼ ˹�ν ήѧϋ�ˬϢѧγ

ϥΎδϟϭ�ήϘϧ�Γί˽-٢سم،  سمك ٧.٥-٤ ήϔϣ�Ϣγ���ΖΒΜΗϭ�ΓήΑ·�ήϴϣΎδϤΑ˽�Ϣγ�ΔѧϴϔΨϣ�ΔϠΎϣ�ϲϠϠѧηέϭ����ϢΘѧϳ�ϢѧΛ
ϑ Ύϔθѧϟ�ζ ϴϧέϮϟΎѧΑ�ϥΎϫΪѧϟϭ�Δϴѧο έϸϟ�ΓήϔϨμ ϟϭ�ς θϜϟ���β ѧϔϧ�Ϧѧϣ�ΔѧϓήϐϠϟ�ΐ θѧΧ�Γέί ϭ�ϞѧϤϋ�ϢΘѧϳ�ΐ ѧΠϳϭ

�ϪѧѧϴϛέΎΒϟ�ΐ θѧѧΨϟ�ΔѧѧϴϋϮϧ�ϥί �ϭ�ϭήѧѧϗ���ωΎѧѧϔΗέΎΑ˺ ˾Ϣѧѧγ����ϡϮѧѧϨϟ�ϑ ήѧѧϏ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϴϛέΎΒϟ�ΕΎϴѧѧο έ�ϡΪΨΘδѧѧΗϭ
ϴο έ�ΎϬϴϓ�Ωήϳ�ϲΘϟϭ�Δϴδϴήϟ�ΕϻΎμ ϟϭΔϴѧο έϷ�ΔϔϠϜΗ��ωΎϔΗέ�Ϧϋ�ήψϨϟ�ξ ϐΑ�ΐ θΧ�Δ���άѧϫ�ϰϤδѧϳϭ

.النوع بإسم باركیھ مسمار

: )تقلید الباركیھ(أرضیات دوكیش) ١٢(
�ϢγΈΑ�ζ ϴϛϭΪϟ�ϪϴϛέΎΑ�ϰϤδϳϭ�ϖμ Ϡϟ�ϪϴϛέΎΑ��ϭ�ϪϴϛέΎΒϟ�ΪϴϠϘΗ���ϭ�Ϧѧϣ�Γήϴϐѧλ �ϊ ѧτ ϗ�Ϧϣ�ζ ϴϛϭΪϟ�ϊ Ϩμ ϳ

ϛ�ϙΎϜΘΣϼϟ�ΔϣϭΎϘϣϭ�ΔΒϠλ �ΏΎθΧ�ΐ θΨΎϘϤΑ�ϥΰϟ�ϭ�ϭήϘϟ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΎѧϬϨϣ�ϊΎθѧϟϭ�ΔϔϠΘΨϣ�ϝΎϜηϭ�ΕΎγ
�α ΎѧϘϤΑ�ΰѧϳήϔΗ�ϥϭΪѧΑ�ΎϬπ ѧόΑ�έϮѧΠΑ�Δѧλ Ϯλ ήϣ�ΔϴΒθѧΧ�ϊΑΎѧλ �Ϧѧϣ�ϊϴΑήΗ�ϞϜη�ϰϠϋ˺ ́-˻ ˾�ν ήѧϋ�Ϣѧϣ

�ϚϤδѧѧΑϭ˿-˺ ˹Ϣѧѧϣ���ϪΑϮδѧѧϨϣ�ϞѧѧϘϳ�ϲΘϨϤѧѧγ�ρϼѧѧΑ�Δϴѧѧο έ�ϰѧѧϠϋ�ΕΎόΒμ ѧѧϤϟ�ϩάѧѧϫ�ϖμ ѧѧϠΗϭ˺�ΏϮδѧѧϨϣ�Ϧѧѧϋ�Ϣѧѧγ
ϰϨΒϤϟ��Δλ ΎΧ�ΔϘλ ϻ�ΓΩΎϣ�ϡΪΨΘγΎΑ�ϖμ Ϡϟ�ϢΘϳϭ���ϞϤϋ�ϢΘϳ�ϥ�ϰϠϋ�ΔѧϴϋϮϧ�β ѧϔϧ�Ϧѧϣ�ΔѧϓήϐϠϟ�ΐ θѧΧ�Γέί ϭ

�ζ ϴϛϭΪϟ�ΐ θΨϟ�ϥί �ϭ�ϭήϗ���ωΎϔΗέΎΑ˺ ˾Ϣγ���ϭ�ϡϮѧϨϟ�ϑ ήѧϏ�ϲѧϓ�ζ ϴϛϭΪѧϟ�ΐ θΨϟ�ΕΎϴο έ�ϡΪΨΘδΗϭ
Δϴο έϷ�ΔϔϠϜΗ�ϲϓ�ήϴϓϮΘϟ�ϊϣ�ΐ θΧ�Δϴο έ�ΎϬϴϓ�Ωήϳ�ϯ ήΧ�ϑ ήϏ�ϱ���ΎѧϬϧ́Α�ζ ϴϛϭΪѧϟ�ΕΎϴѧο έ�ΰϴϤΘΗϭ
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Ϸ�Ϧѧѧϋ�ΎѧѧϬΘϔϠϜΗ�κ ѧѧΧέ�ϊ ѧѧϣ�ϪѧѧϴϛέΎΒϟ�ΕΎϴѧѧο έϷ�ϞϜѧѧη�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧτ όΗϲϜѧѧγϮϤϟ�ϭ�ϪѧѧϴϛέΎΒϟ�ΕΎϴѧѧο έ���Ϧѧѧϣϭ
�ϰѧϟ·�ϱΩΆѧϳ�ϪϜϤѧγ�ήϐѧλ ϭ�ˬϩΎѧϴϤϟϭ�ΔѧΑϮρήϟΎΑ�ΔϘѧλ ϼϟ�ΓΩΎϤϟ�ήΛ́Θϟ�ήψϧ�ϩ˯ΎϘΑ�ΓΪϣ�ήμ ϗ�ωϮϨϟ�άϫ�ΏϮϴϋ

. سرعة تآكلھ

: أرضیات تراتزو) ١٣(
�ΓήѧηΎΒϣ�ΔϧΎγήΨϟ�τ γ�ϰϠϋ�ϞϤόΗϭ�ΔΤϠδѧϣ�ϭ�ΔѧϳΩΎϋ�ΔϧΎѧγήΧ���Ϧѧϣ�ϚϤδѧΑ�ϥϮѧϜΗϭ˻ �˾�ϰѧΘΣ�Ϣѧγ˿Ϣѧγ��

ϦϴΘϘΒρ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗϭ���ϚϤδΑ�ΔϧΎτΑ˺ �˾�ˬϞѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧγϷ�ΔϧϮϣ�Ϧϣ�ϢγΓέΎѧϬυϚϤδѧΑ��Ϧѧϣ��˺ϰѧϟ·�˽�˾Ϣѧγ��
ΖϨϤѧѧγϭ�ϊ ѧѧϴϓέ�ϡΎѧѧΧέ�ήδѧѧϛ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΒϛήϣ�ϲѧѧϫϭξ ϴѧѧΑ����ϭ�ΕΎѧѧόΑήϣ�ϰѧѧϟ·�Δϴѧѧο έϷ�ϢδѧѧϘΗ�ΕΎϘϘθѧѧΘϟ�ΐ ѧѧϨΠΘϟϭ

�Ϧѧѧϣ�ν ήѧѧϋϭ�ϝϮѧѧτΑ�ΕϼϴτΘδѧѧϣ˺-˻�ϚϤδѧѧΑ�ϞϴΘѧѧγ�β ϠϧΎΘѧѧγ�ϭ�α ΎѧѧΤϧ�Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧλ Ϯϓ�Δτ ѧѧγϮΑ�ήѧѧΘϣ˹ �˾�Ϣѧѧγ
).ارةحسب ارتفاع الظھ(سم ٤-١وبطول

:أرضیات موكیت) ٤١(
�ϑ ήѧѧϐϟ�ϲϗΎѧѧΑ�Ϧѧѧϋ�ΎϬΑϮδѧѧϨϣ�ϞѧѧϘϳ�ϲΘϨϤѧѧγ�ρϼѧѧΑ�Ϧѧѧϣ�Δϴѧѧο έ�ϰѧѧϠϋ�ΖѧѧϴϛϮϤϟ�ΖѧѧΒΜϳ˺�Ϣѧѧγ��ϚϤѧѧγ�ΐ δѧѧΣ�ϭ

�Δѧλ ΎΧ�ϖμ ϟ�ΓΩΎϣ�Δτ γϮΑ�ΖϴϛϮϤϟ��ΔѧϠϜϟMastic cement���ϊ ѧϣ�Δѧλ ΎΧ�ΔѧϴϧΪόϣ�ι ϮѧΧ�ϝΎϤόΘѧγ�ϊ ѧϣ
�ϚϤѧγ�ΩΎѧΒϟ�ϰѧϠϋ�ΖΒΜϳ�Ϊϗϭ�ˬϪϧΎϜϣ�Ϧϣ�ϪΟϭήΧ�ϡΪϋ�ϥΎϤπ ϟ�ΖϴϛϮϤϟ�ϑ ήΣ˻�ΖѧΒΜϣ�Ϣѧγ�Ϧѧϣ�Δϴѧο έ�ϰѧϠϋ

�ϑ ήѧϐϟ�ϲϗΎѧΑ�Ϧѧϋ�ΎϬΑϮδϨϣ�ϞϘϳ�ϲΘϨϤγ�ρϼΑ˼Ϣѧγ�ΐ ϳΪѧγ�ϲѧϓ�έΎϤδѧϤϟΎΑ�ΖѧϴϛϮϤϟ�ΖѧΒΜϳ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�
�ΐ θѧѧΧ˼î˻�ΐ ѧѧϧΎΟ�ϦϴѧѧΑ�ΖѧѧϴϛϮϤϟ�ϑ ήѧѧρ�ϲѧѧϨΜϟ�ϲѧѧϔϜΗ�ΔϓΎδѧѧϤΑ�ςΎѧѧΤϟ�Ϧѧѧϋ�ΪѧѧόΒΗ�Δѧѧϓήϐϟ�ςϴѧѧΤϣ�ϞѧѧϣΎϜΑ�Ϣѧѧγ

��ςΎΤϟ�ϦϴΑϭ�ΔΑΪδϟ��ΖϴϛϮϤϟ�ϚϤγ��ν ΎϴΒϟ�ϚϤγ��Α�ΩΎΒϠϟ�ΩϭΪΣ�ϥϮϜΗ�ϚϟάΑϭ�ΔϓΎδѧϤΑ�ςΎѧΤϟ�Ϧϋ�ΓΪϴό
�ΖϴϛϮϤϟ�ϚϤγ�ϱϭΎδΗ��˼�ΔΑΪδϟ�ν ήϋ�Ϣγ��ν ΎϴΒϟ�ϚϤγ���ςΎѧΤϟΎΑ�ΖѧΒΜΗ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ΕϻΎѧΤϟ�Ϟϛ�ϲϓϭ

.وزرات خشب لضمان إحكام أحرف الموكیت

:)Bases( الوزرات  تشطيباتأنواع – ٤ – ٨

:تعريف

ϮѧΤϟ�ΐ ϴτ θѧΗ�ϊ ѧϣ�ΕΎϴѧο έϷ�ΐ ϴτ θѧΗ�ϞѧΑΎϘΗ�ΪѧϨϋ�ϊ ѧο Ϯϳ�ΐ ϴτ θѧΗ�ήμ ѧϨϋ�ϲϫ�Γέί Ϯϟ�˯Ύѧτ ϋ·�ϑ ΪѧϬΑ��ς
ςΎΤϟ�ΐ ϴτ θΗ�ΔϣΎΧ�ϊϣ�Δϴο έϷ�ΐ ϴτ θΗ�ΔϣΎΧ�ϊ ρΎϘΗ�ΪϨϋ�ΪϴΟ�ήϬψϣ���ΔѧϣΎΧ�Ϧѧϣ�ΎѧϣϮϤϋ�Γέί Ϯϟ�ϥϮϜΗϭ

�ςΎѧΤϟ�ΐ ϴτ θѧΗ�ΔϣΎΧ�ϲϓ�ΎϬϨϣ�ήΒϛ�ΔΟέΪΑ��ϩΎϴϤϟϭ�ϙΎϜΘΣϻϭ�ε ΪΨϠϟ�ϞϤΤΗ�ΔΟέΩ�ΕΫ�Γέί Ϯѧϟ�ϥ�ΚѧϴΣ
ν ήѧѧόΘΗςΎѧѧΤϠϟ�ΎѧѧϬϨϣ�ήѧѧΒϛ�ΔѧѧΟέΪΑ�ϙΎѧѧϜΘΣϻϭ�ε ΪѧѧΨϠϟ��ϥ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�Γέί Ϯѧѧϟ�ΗΘήѧѧό�νΎπ ѧѧϳ��ϒѧѧϴψϨΗ�ϩΎѧѧϴϤϟ
 اختیار تشطیبات الوزرات لفراغ ما بحیث أن تتناسب مع  تشطیب األرضیات لھذا الفراغ یتمو. األرضیة

Δϴѧο έϷ�ΔѧϣΎΧ�β ѧϔϧ�Ϧѧϣ�Γέί Ϯѧϟ�ϥϮѧϜΗ�ϥΎϴΣϷ�ΐ ϠϏ�ϲϓϭ���ϰѧϠϋ�ϲϧΎѧΒϤϟ�ϲѧϓ�ΔϠϤόΘδѧϤϟ�Εέί Ϯѧϟ�Ϧѧϣϭ
:سبیل المثال ال الحصر

:وزرة بالط أسمنتي مائلة) ١(
ϧ�Ϧѧϣ�ϲѧϫϭ�Ϟѧѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧγϻ�ΔѧϧϮϤΑ�ΖѧΒΜΗϭ�τ ѧѧγϷ�ϲѧϓ�ϞϤόΘδѧΗϭ�ˬϲΑΎΠϨδѧϟ�ϲΘϨϤѧγϷ�ρϼΒѧѧϟ�ωϮѧϧ�β ѧϔ

.والجیر على وزرة مائلة في أطراف طبقة خرسانة المیول للسطح، أو بتخلیق المیل بالرمل

:وزرة بالط موزایكو) ٢(
ϣϭ�ϞϜѧη�β ѧϔϧ�Ϧѧϣ�ϥϮϜΗϭ�ϮϜϳί ϮϤϟ�ρϼΒϟΎΑ�ΎϬτϴϠΒΗ�ϢΘϳ�ϲΘϟ�ΕΎϏήϔϟ�ϲϓ�ϞϤόΘδΗϭ�Δϴѧο έϷ�ρϼѧΑ�α ΎѧϘ

�Ϧѧϋ�ΎѧϬϋΎϔΗέ�Ϊϳΰϳ�ϻ�ΚϴΤΑϭ˻ ˹Ϣѧγ���ϚϤδѧΑ�Ϟѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧγϻ�ΔѧϧϮϤΑ��ςΎѧΤϟ�ϲѧϓ�ΖѧΒΜΗϭ˻�β ϔϨѧΑ�ϭ�Ϣѧγ
.سمك البیاض

:وزرة بالط موزاییك) ٣(
�Δϴѧο έϷ�ρϼѧΑ�α ΎѧϘϣϭ�ϞϜѧη�β ѧϔϧ�Ϧѧϣ�ϥϮϜΗϭ�Ϛϴϳί ϮϤϟ�ρϼΒϟΎΑ�ΎϬτϴϠΒΗ�ϢΘϳ�ϲΘϟ�ΕΎϏήϔϟ�ϲϓ�ϞϤόΘδΗϭ

.سم٢٠وبحیث ال یزید ارتفاعھا عن 

:وزرة رخام) ٤(
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�ϚϤδѧΑϭ�ˬΔϴѧο έϷ�ϡΎѧΧέ�ϥϮѧϟϭ�ϞϜѧη�β ѧϔϧ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΗϭ�ϡΎѧΧήϟΎΑ�ΎѧϬτϴϠΒΗ�ϢΘѧϳ�ϲѧΘϟ�ΕΎϏήϔϟ�ϲϓ�ϞϤόΘδΗϭ
˻�Ϧѧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ϝϮρϭ�Ϣγ˺ �˹˹ήѧΘϣ����ϚϤδѧΑ�ήѧϴΠϟϭ�Ϟѧϣήϟϭ�ΖϨϤѧγϻ�ΔѧϧϮϤΑ��ςΎѧΤϟ�ϲѧϓ�ΖѧΒΜΗϭ˻�ϭ�Ϣѧγ

.بنفس سمك البیاض

:وزرة بالط تقلید رخام) ٥(
ѧѧϏήϔϟ�ϲѧѧϓ�ϞϤόΘδѧѧΗϭ��ρϼѧѧΑ�α ΎѧѧϘϣϭ�ϞϜѧѧη�β ѧѧϔϧ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΗϭ�ϡΎѧѧΧήϟ�ΪѧѧϴϠϘΗ�ρϼΒϟΎѧѧΑ�ΎѧѧϬτϴϠΒΗ�ϢΘѧѧϳ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎ

�Ϧϋ�ΎϬϋΎϔΗέ�Ϊϳΰϳ�ϻ�ΚϴΤΑϭ�Δϴο έϷ˻ ˹Ϣγ���ϚϤδѧΑ�Ϟѧϣήϟϭ�ΖϨϤγϻ�ΔϧϮϤΑ��ςΎΤϟ�ϲϓ�ΖΒΜΗϭ˻�ϭ�Ϣѧγ
.بنفس سمك البیاض

:وزرة خشب) ٦ (
ήϔϟΎΑ�ΐ ϛήΗ�ΎϬϧ�ΎϤϛ�ˬΔϴο έϷ�ϲϓ�ϞϤόΘδϤϟ�ΐ θΨϟ�ΔϴϋϮϧ�β ϔϧ�Ϧϣ�ϥϮϜΗϭ�Ϧѧϣ�ΎϬΘϴѧο έ�άϔϨΗ�ϲΘϟ�ΕΎϏ

ζ ϴϛϭΪѧѧϟ�ϭ�ΖѧѧϴϛϮϤϟ���ωΎѧѧϔΗέΎΑ�ϥϮѧѧϜΗϭ˺ ˹-˺ ˾�ϚϤδѧѧΑϭ�Ϣѧѧγ˺ �˾-˻�ήϴΑϮѧѧΧ�ϰѧѧϠϋ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧΒΜΗϭ�Ϣѧѧγ
. متر٠.٥خشبیة داخل الحائط كل 

):موزایكو(سفل تراتزو) ٧(
�ΕΎѧϏήϔϟϭ�ΕΎѧϗήτ ϟϭ�ϑ ήѧϐϟ�ϝΎϔѧγ�ϲѧϓ�ϭ�ϭΰѧΗήΗ�Δϴѧο έ΄Α�ΎѧϬτϴϠΒΗ�ϢΘѧϳ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧϏήϔϟ�ϲѧϓ�ϞϤόΘδϳϭ�

ϤϟΔϣΎόϟ�ϲϧΎΒϤϟϭ�ΕέΎϤόϟ�Ϣϟϼγ�ϲϓ�Ϛϟάϛϭ�ε ΪΨϟϭ�ϙΎϜΘΣϼϟ�Δο ήό���ϚϤδΑ�ν ΎϴΒϟ�άϫ�ϞϤόϳϭ˼��Ϣѧγ
.سم٠.٤×٢ویتم تقسیمھ كل متر بفواصل نحاسیة أو زجاج 

:وزرة بیاض أسمنتي) ٨(
�ϮϟϮϛϮδϟ�ϢγΎΑ�ϑ ήόϳϭϮϧϮϛϮδϟ�ϭ����ϞϤόΘδΗϭϊ ϣ�ΓΩΎϋϮѧϜϳί ϮϤϟ�ρϼΒϟΎѧΑ�ΎϬτϴϠΒΗ�ϢΘϳ�ϲΘϟ�ΕΎϴο έϷ���

�ϚϤδѧΑ�ϲΘϨϤѧγϷ�ν ΎϴΒϟ�Γέί ϭ�ϥϮϜΗϭ˼�ϩΎѧϴϤϟ�ΕέϭΩϭ�ΕΎѧϣΎϤΤϟ�Εέί ϭ�ϲѧϓ�ν ΎѧϴΒϟ�άѧϫ�ϞѧϤόϳϭ�ˬϢѧγ
.التي ال یستعمل فیھا السیرامیك، وفي الطرقات المعرضة للماء
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املساقط األفقية التنفيذية
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لوحة املسقط األفقي التنفيذي
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املسقط األفقي التنفيذيلوحة 

:تعريف

ωΎτ ϗ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�Ϯϫ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟϲϘϓ��ϰϨΒϤϠϟ���ϰϨΒϤϟ�ϊ τ ϗ�Ϫϴϓ�ϢΘϳ�ϲϘϓ�ϯ ϮΘδϤΑ�ϲѧο ήΘϓ�ϰϨΒϤϟΎѧΑ�ήѧϤϳ
έϭΪϟ�Ϟϴλ ΎϔΗ�Ϧϣ�ϦϜϤϣ�έΪϗ�ήΒϛ�ΎΤο Ϯϣ���ϰѧϠϋ�ϭ�έϭΪѧϟ�ωΎѧϔΗέ�ϲѧΜϠΛ�ϲѧϓ�ϊ ѧτϘϟ�ϯ ϮΘδѧϣ�ϥϮѧϜϳ�ΓΩΎѧϋϭ

ΎϔΗέ�ω˻ �˹˹�ήѧΜϛ�ωΎѧϔΗέ�ϰѧϠϋ�ϊ ѧτϘϟ�ϯ ϮΘδѧϣ�ϥϮѧϜϳ�Δλ ΎΧ�ΕϻΎΣ�ϲϓϭ�ˬέϭΪϟ�Δϴο έ�ΏϮδϨϣ�Ϧϣ�ήΘϣ
�Ϟѧѧϗ�ϭ�ϥϮѧѧϜϳ�ϡϭέΪѧѧΒϟ�έϭΩ�ϲѧѧϓ�ϝΎѧѧΜϤϟ�ϞϴΒѧѧγ�ϰѧѧϠόϓ��ˬϰѧѧϨΒϤϠϟ�ΔѧѧϨϜϤϣ�Ϟϴѧѧλ ΎϔΗ�ήѧѧΜϛ�ήѧѧϬψϳ�ΚѧѧϴΤΑ�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ

. مستوى القطع على ارتفاع كبیر من أرضیة الدور لكي یظھر فتحات الشبابیك بالحوائط الخارجیة

أهمية إعداد لوحة املسقط األفقي التنفيذي: أوال 

 : تحدید ما یليالل خى منبن الم فية المعماریةلفكراتحدید  – ١
الفراغات المختلفة بالمبنى ومسمیاتھا وعالقتھا مع بعضھا البعضشكل  .
داخل ھذه الفراغات– من أبواب وشبابیك وخالفھ – الفتحات كنأما  .
تلفة داخل تلك الفراغاتأنواع التشطیبات المخ .
ة والثانویة بالمبنىییسئ المداخل الركنأما .
ΎѧѧϣϦϛϟ�ϟ�ήѧѧλ ΎϨόϣΪΨΔѧѧϴ�ϰϨΒϤϟΎѧѧΑ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ��ΪϋΎμ ѧѧϣ�ˬΝέΩˬ�ϑ ήѧѧϏ�ήϬϛϭ�˯ΎѧѧΑϒѧѧϴϴϜΗ��ˬ

. )الخ..دورات میاه وحمامات، خزانات، مخازن
 :تحدید ما یلي  من خاللالفكرة اإلنشائیة المستخدمة في إنشاء المبنىتحدید  – ٢

الخ.. حاملةحوائط، فراغي، ھیكلي(سلوب اإلنشاء المستعمل أ( .
الخ.. دعامات، ،أعمدة( العناصر اإلنشائیة بالمسقط األفقي كنأما( .
ة والخارجیة للمبنىالجدران الداخلی كةسما .

�Ϧѧϣ�ΪϳΪόϠϟ�ϮѧϨΒϟΩ��ΓάѧϔϨϤϟ– النھائیة أو االبتدائیة – لتكلفة اتقدیرت ولكمیااوحصر  بحسایستخدم في  – ٣
. نىببالم

املعلومات األساسية بلوحة املسقط األفقي التنفيذي: ثانيا

:اإلسقاط اهلندسي للمبىن -١

: رسم خطوط المسقط األفقي وھي تشمل جمیع عناصر المسقط األفقي 
�ˬϊ ѧѧτϘϟ�ϯ ϮΘδѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ήѧѧϣ�ϲѧѧΘϟ�ςϮѧѧΤϟ�ϦϛΎѧѧϣ�ϙήѧѧΗϭ�ςΎѧѧΤϟ�ϚϤѧѧγ�ΓΎѧѧϋήϣ�ϊ ѧѧϣ�ΕΎѧѧΤΘϔϟ�ϦϛΎѧѧϣ

�ϚϴΑΎΒηˬΏϮΑΕΎηέϭ�ΩϮϘϋ�ϭ�ήΑΎόϣ�ˬ��ΎϬΗΎγΎϘϤϟ�ΎϘΒρ��ϢѧγήΗϭ�–ΎϴΪѧΒϣ�-��ϪϜϤѧγ�ήϤΘδѧϣ�ς ѧΨΑ
.مم٠.٢

ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟΎΑ�ΎѧϬϨϛΎϣ�ϲϓϭ�ΎϫΩΎόΆΑ�ϢγήΗϭ�ˬϰϨΒϤϠϟ�ΔϴϧΎγήΨϟ�ΓΪϤϋϷ���ΓΪѧϤϋϷ�ΩϭΪѧΣ�ϢѧγήΗϭ
.مم٠.٢ بخط مستمر سمكھ - مبدئیا–
ϭ�ϊ τ Ϙϟ�ϯ ϮΘδϣ�ΎϬΑ�ήϣ�ϲΘϟ�ςϮΤϟ�Ϣγέ�ΪόΑ��ϢγέήΨϟ�ΓΪϤϋϷ�ΩϭΪѧΤϟ�˯ΎѧϬϧ·�ϢΘѧϳ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ΔϴϧΎγ

�ϊ ѧτϘϟ�ϯ ϮΘδѧϣ�ϪΑ�ήϣ�ϱάϟ�ΖϤμ Ϥϟ�˯ΰΠϠϟ�ςϘϓ�ΔϴΟέΎΨϟ�ςϮѧΣ�ΓΪѧϤϋ���ϪϜϤѧγ�ήϤΘδѧϣ�ς ѧΨΑ
˹ �˿Ϣϣ�Ϣγέ�α ΎϴϘϣ�ϲϓ��˺˾ ˹�ϪѧΑ�έΎѧϤϟ�ςΎѧΤϟ�ϦϴѧΑϭ�ΩϮѧϤόϟ�ϦϴѧΑ�Ϟλ Ύϔϟ�ϲϠΧΪϟ�ςΨϟ�ϙήΘϳϭ�ˬ

.مم٠.٢مستوى القطع بسمك 
ϊ ѧτ Ϙϟ�ϯ ϮΘδѧϣ�ΎѧϬΑ�ήѧϤϳ�Ϣѧϟ�ϲѧΘϟ�ςϮΤϟ�ρΎϘγ·���ϰѧϟ·�Ϟμ ѧΗ�ϻ�ϲѧΘϟ�ϊ ѧϴρϮϘϟ�ˬϚϴΑΎΒθѧϟ�ΕΎδѧϠΟ

ˬϩΎѧѧϴϤϟ�ΕΎϴϘδѧѧϓϭ�ˬέϮѧѧϫΰϟ�ν ϮΣ ѧ́ѧϛ�ϯ ήѧѧΧϷ�ΔѧѧϳέΎϤόϤϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ςϮѧѧΣ�ˬϒϘδѧѧϟ�����Φѧѧϟ���
.مم٠.٢وترسم بخط مستمر سمكھ 

�Δϴο έϸϟ�ϲϘϓϷ�ϯ ϮΘδϤϟ�ήϴϴϐΗ�ρϮτΧ�ρΎϘγ·��ˬϒϴѧλ ήϟ�ΩϭΪΣ�ˬϢϠδϟ�ΕΎΟέΪϟ�ΓήϫΎψϟ�ϒϧϷ
�ϱϭ�ˬέΪѧѧΤϨϣ�ΔѧѧϳΎϬϧϭ�ΔѧѧϳΪΑϦϴϳϮΘδѧѧϣ�ϦϴѧѧΑ�ΔϠѧѧλ Ύϓ�ϯ ήѧѧΧ�ρϮѧѧτΧ��ϪϜϤѧѧγ�ήϤΘδѧѧϣ�ς ѧѧΨΑ�ϢѧѧγήΗϭ�

.مم٠.٢
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�ϢϠδѧϟ�ΕΎΟέΪϟ�ΔϧΎγήΨϟ�ϒϧϸϟ�ΔϴϔΘΨϤϟ�ρϮτΨϟ�ρΎϘγ·��ϒѧϧϷ�ϭ�ˬΔѧϴϘϴϘΤϟΔѧϴϔΘΨϤϟ����ϢѧγήΗϭ
.مم٠.٢بخط متقطع سمكھ 

�ϲѧϓ�ΕήѧϴϐΗ�ϭ�Εί ϭήѧΑ�ϱ�ϞϤθѧΗ�ϲѧϫϭ�ˬϊ ѧτ Ϙϟ�ϯ ϮΘδѧϣ�ϰѧϠϋ�ΔόϗϮϟ�ΔϴϔΘΨϤϟ�ρϮτΨϟ�ρΎϘγ·
.مم٠.٢وترسم بخط متقطع سمكھ . الدورمستوى سقف 

ϚϴΑΎΒθѧѧϟϭ�ΏϮѧѧΑϷ���Θѧѧϓ�ϩΎѧѧΠΗϭ�ϒϠπ ѧѧϟ�ΩΪѧѧϋ�ϴѧѧο ϮΗ�ϊ ѧѧϣ�ϒϠπ ѧѧϟ�ΔѧѧΣϮΘϔϣ�ΏϮѧѧΑϷ�ϢѧѧγήΗϭ
ΔѧϠϠψϣ�ΕΎγΆδѧΑ�ΎϬϤϴδѧϘΘΑ�ϒϠπ ѧϟ�ΩΪѧϋ�ϴѧο ϮΗ�ϊϣ�ΔϘϠϐϣ�ϚϴΑΎΒθϟ�ϢγήΗ�ΎϤϛ�ˬϒϠπ ϟ���ϊ ѧϴϤΟϭ

.مم٠.٢خطوط األبواب والشبابیك ترسم بخط مستمر سمكھ 

:(Axis) احملاور – ٢

�ϰϨΒϤϠϟ�ΔϠϣΎΤϟ�ΔϴΎθϧϹ�ήλ ΎϨόϟ�ϦϛΎϣ�ΩΪΤΗ�ϲΘϟ�ΔϴΎθϧϹ�έϭΎΤϤϟ�ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳϭ��ΓΪϤϋΔѧϴϠϜϴϬϟ�ϲϧΎΒϤϟ�ˬ
ϟ�ϭ�ςϮѧѧΤΔѧѧϠϣΎΤϟ�ςϮѧѧΤϟ�ϡΎѧѧψϧ�ϲѧѧϓ���ϭ�ϲѧѧΘϟ�ΔϴΎθѧѧϧϹ�ΓήѧѧϜϔϟ�ϲΎθѧѧϧϹ�α ΪѧѧϨϬϤϟ�ϊ π ѧѧϳ�ΎѧѧϬϟϼΧ�Ϧѧѧϣ

ϰϨΒϤϟ�άϫ�˯Ύθϧ·�ϲϓ�ΎϬϣΪΨΘδϴγ�ϲϓ�έϭΎΤϤϟ�ϡΪΨΘδΗ�Ύπ ϳϭ�άѧϴϔϨΘϟ��ΪѧϨϋ�ΓΪѧϤϋϷϭ�ΪϋϮϘϟ�ϦϛΎϣ�ΪϳΪΤΗ�ˬ
:ویراعى فیھا ما یلي

ΔτϘϧϭ�ςΧ�ϞϜη�ϰϠϋ�έϭΎΤϤϟ�ϢγήΗ���˰˰ѧ˰˰˰˰ ˰˰�˰�˰ѧ˰˰˰˰ ˰˰ �˰���ˬΔѧτϘϨΑ�ϲѧϬΘϨϳϭ�ΔѧτϘϨΑ�ΪѧΒϳ�ϊ ρΎѧϘΗ�ΪѧϨϋϭ
.نقطتینالمحورین یكون التقاطع في الخطین ولیس في 

 مم٠.٢سمك خط المحور .
 سم١واألعمدة ویمتد خارجھا لمسافة یستمر المحور مرسوما داخل الحوائط.
�ΔϓΎδϣ�ϰϠϋ�ϥϮϜϳ�έϮΤϤϟ˺ ˻ �˾�ϥϮѧϜϳ�ϦϴѧΣ�ϲΎϨΜΘѧγ�ϞϜθѧΑϭ�ˬϡΎѧϋ�ϞϜθѧΑ�ΩϮѧϤόϟ�ϪѧΟϭ�Ϧѧϣ�Ϣѧγ�

�ϪϜϤγ�ςΎΤϟ˻ ˾ϭ�ϪϨϣ�˯ΰΟ�ϲϓ�Ϣγ˺ ˻�έϮѧΤϤϟ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�ϦѧϜϤϳ�ήΧ�˯ΰΟ�ϲϓ�Ϣγ
. األقل سمكاسم من وجھي العمود بحیث یمر المحور في منتصف الحائط ١٩سم و٦على بعد 

�ϡΎѧѧϗέϷΎΑ�ΓήѧѧϴΜϛ�έϭΎѧѧΤϣ�ϪѧѧΑ�ϱάѧѧϟ�ϩΎѧѧΠΗϻ�ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϜΗ�έϭΎѧѧΤϤϟ�˯ΎϤѧѧγ��ˬ˻�ˬ˼�ˬ˽�ˬ˾ˬ�������ϲѧѧϓϭ
�ϑ ϭήΤϟΎΑ�έϭΎΤϤϟ�Ϧϣ�Ϟϗ�ΩΪϋ�ϪΑ�ϱάϟ�ϩΎΠΗϻ�ˬϫ˰�ˬΩ�ˬΝ�ˬΏ�ˬ�ˬϭ��������Ϧѧϣ�ήѧΜϛ�ΩϮΟϭ�ΪϨϋϭ

�Δѧѧϣϼϋ�ϊ ѧѧο ϭ�ϊ ѧѧϣ�ϡΎѧѧϗέϷϭ�ϑ ϭήΤϟΎѧѧΑ�ΔѧѧϠΎϤϟ�έϭΎѧѧΤϤϟ�ϢϗήѧѧΗ�έϭΎѧѧΤϤϟ�ΔϴϜΒθѧѧϟ�ϩΎѧѧΠΗ�������ϰѧѧϠϋ
/ ). ٣ ،/٢ ،/١ ...،/ ج،/ب،/أ(الحرف أو الرقم 

١٢قطر من "بمقاس مناسب دوائر المحاور داخل  تكتب أسماء-�˺ ˽�Ϣѧγέ�α ΎϴϘϣ�ϲϓ�Ϣϣ��˺˾ ˹��
 .سم على األقل١.٥خلف خط البعد الكلي في خطوط أبعاد الواجھة بمسافة 

�ωϭήθѧϤϟ�άϴϔϨΗ�ΔϳΪΑ�ΔτϘϧ�ΪϳΪΤΗ�ΓΎϋήϣ�ΐ Πϳ�(Start Point)ΔѧΣϮϟ�ϲѧϓ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ��έϭΪѧϠϟ
ϲѧѧο έϷ-ωϭήθѧѧϤϟ�έϭΎѧѧΤϣ�ϊ ѧѧϴϤΠΑ�Δѧѧϗϼόϟ�ΕΫ�ΔѧѧτϘϨϟ�ϚѧѧϠΗ�ˬέϭΎѧѧΤϤϟ�ϚѧѧϠΗ�ϰѧѧϠϋ��ΔΣϭήθѧѧϤϟϭ�

. بلوحة الموقع العام التنفیذي

:(Dimensions) األبعاد– ٣

: أبعاد خارجیة وأبعاد داخلیة كالتالي :ى فئتین رئیسیتینلوتنقسم أبعاد المبنى إ

: جية للمبىن أبعاد خار١ – ٣

: وھي عبارة عن ثالثة خطوط
Ϟϴѧλ:األولالخط  ΎϔΗ�ΩΎѧόΑ�ς ѧΧ�ϭ�ˬΔѧϬΟϮϟ�ϰѧϨΒϤϟ�ΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�ΪѧΟϮϳϭ�ˬ�ΩΎѧόΑ�ϪѧϴϠϋ�ѧο Ϯϳ�ΕΎѧΤΘϔϟ�

 وال تشمل  التي مر بھا مستوى القطع للمسقط األفقي للمبنى الخارجیةوالبارز والغاطس بالحوائط 
. تلك األبعاد أبعاد الحوائط التي تظھر كإسقاط

έϭΎΤϤϟ�ΩΎόΑ�ςΧ�ϰϤδϳϭ����ϦϴΑ�ΕΎϓΎδϤϟ�ϪϴϠϋ�ο:الثانيالخط  ϮϳϰѧϨΒϤϟ�ΓΪϤϋ�έϭΎΤϣˬ�Ϛϟάѧϛϭ�
. المسافة بین أول محور وبدایة المبنى والمسافة بین آخر محور ونھایة المبنى

.ویوضح علیھ البعد الكلي للمبنى.  ویسمى خط البعد الكلي:الثالثالخط 
:ما یلي) ١/٥٠في مقیاس رسم ( ة خطوط األبعاد الخارجیویراعى في
�ς ѧѧΧ�ϝϭ�ΪѧѧόΒϳ�ΔѧѧϬΟϮϟ�Ϟϴѧѧλ ΎϔΗ�ΩΎѧѧόΑ�ς ѧѧΧ���ΔϓΎδѧѧϤΑ�ΔѧѧϬΟϮϟ�Ϧѧѧϣ�ί έΎѧѧΑ�˯ΰѧѧΟ�ήѧѧΜϛ�Ϧѧѧϋ

 . سم على األقل٢.٥
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 مم١٢-١٠المسافة بین الخط والذي یلیھ في حدود .
 سم على األقل١.٥ودوائر المحاور ) البعد الكلي(المسافة بین آخر خط. 
 مم٠.٢ترسم بخط مستمر سمكھ رجیة خاالجمیع خطوط األبعاد.

:  أبعاد داخلية للمبىن٢ – ٣

�ϳϭ�ϰϨΒϤϟΎΑ�ήϰѧϋ�Ύѧϣ�ΎѧϬϴϓ-في االتجاه األفقي–ة أبعاد الفراغات الداخلیة والفتحات كافویوضح علیھا 
:یلي

 للبعد الداخلي الصافي للفراغ -على األقل– أبعاد ین معماري خطغار فكلفي ن یكوأن .
ѧτΧ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ϦδΤΘδϳ�ΎϬπ ѧόΑ�ΩΪѧΘϣ�ϰѧϠϋ�ΎѧϴϘϓ�ΓέϭΎѧΠΘϤϟ�ΕΎѧϏήϔϠϟ�ϲϓΎμ ѧϟ�ΪѧόΒϟ�ρϮ

�ϱΩϮѧϤόϟ�ϩΎѧΠΗϻ�ϲѧϓ�ΩΎѧόΑϸϟ�ΔΒδѧϨϟΎΑ�ήѧϣϷ�β ѧϔϧϭ�ˬΔѧΣϮϠϟΎΑ�ΪѧΣϭ�ϲϘϓ�ςΧ�ϰϠϋ�ξ όΒϟ
.على أفقیة اللوحة

أن تظھر أبعاد سمك الحوائط الداخلیة والخارجیة للمبنى.
�ύήѧϔϟ�ϲѧϓ�ΔѧΤΘϓ�ϞϜϟ�ϥϮϜϳ�ϥ��ϭ�ϚΒѧη�ϭ�ΏΎѧΑΪѧϘϋ��ς ѧΧ�Ϧѧϣ�ϼѧϛ�ѧο Ϯϳ�Ϟϴѧλ ΎϔΗ�ΪѧόΑ�

.عرض الفتحة وكذلك المسافة بین بدایة الفتحة وأقرب حائط مجاور للفتحة
�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϲѧϓ�ρΎϘѧγΈϛ�ήѧϬψΗ�ϲѧΘϟ�ήѧλ ΎϨόϠϟ�Ϟϴѧλ ΎϔΘϟ�ΩΎѧόΑ�ΔΑΎΘϛ��ˬέϮѧϫί �ν ϮѧΣ

�ΓϭέΩ�ˬϢϠѧѧγα ήѧѧΗ�ˬϢϠѧѧγ�ϭ�����Φѧѧϟ���ΔѧѧϬΟϮϟ�ϰѧѧϠϋ�ϥΎѧѧϛ�Ϯѧѧϟ�ϰѧѧΘΣ�Ϫδѧѧϔϧ�ήμ ѧѧϨόϟ�ϰѧѧϠϋ
. العنصر باألبعاد عن أقرب حائطذاالخارجیة، مع ربط ھ

 مم٠.٢ترسم بخط مستمر سمكھ ة داخلیالجمیع خطوط األبعاد.

:(Levels) املناسيب – ٤

:ویراعى فیھا ما یلي وھي توضح المناسیب المختلفة للفراغات المعماریة داخل المبنى،
٥( عبارة عن دوائر بقطر مناسب رمز المناسیب-˿�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϣ�ϲѧϓ�Ϣѧϣ�˺˾ ˹�ϭ�ˬ�ϥϮѧϜϳ

ύέΎѧϓ�ϱϮϠόϟ�ΎϬϔμ ϧ�ΔѧόΑέ�ϰѧϟ·�Ύϴѧγέϭ�ΎѧϴϘϓ�ΔϤδѧϘϣ�ΓήΪѧϛ�ϢѧγήΗ�Ϊѧϗϭ�ˬϞѧϠψϣ�ϲϠϔδѧϟϭ�
.أقسام یظلل الربع العلوي األیسر والسفلي األیمن

�ϒμ ѧΘϨϤΑ�έΎѧϣ�ϲѧϘϓ�ς ѧΧ�ϰѧϠϋ�ϭ�ΏϮδѧϨϤϟ�ΓήѧΩ�ϰѧϠϋ�ΐ ѧΘϜϳ�ΏϮδϨϤϟ�ϰϠϋ�ϝΪϟ�Ϣϗήϟ
. دائرة المنسوب

ϊ ϗϮΗ��ΐ ϴγΎϨϤϟϷ�ΏϮδѧϨϣ�ϲѧϓ�ήѧϴϐΗ�Ϟϛ�ΪϨϋΔϴѧο έ���ΪѧϨϋ�ϥϮѧϜΗ�ϥΎѧϴΣϷ�ΐ ѧϠϏ�ϲѧϓ�ϲѧϫϭ
. بدایة ونھایة الساللم في المبنى

�τ δѧѧϟ�έϭΩ�ΏϮδѧѧϨϣ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧϋΎϣ�ΕΎϴѧѧο έϸϟ�ϲΎѧѧϬϨϟ�τ δѧѧϟ�ΐ ϴѧѧγΎϨϣ�ѧѧο ϮΗ�ΐ ϴѧѧγΎϨϤϟ
�ϰѧѧϠϋ�ϝΪѧѧϟ�Ϣϗήѧѧϟ�έϮѧѧΠΑ�ΔѧѧυϮΤϠϤϟ�ϩάѧѧϫ�ΐ ѧѧΘϜΗϭ�ˬΔΤϠδѧѧϤϟ�ΔѧѧρϼΒϟ�ήѧѧϬυ�ΏϮδѧѧϨϣ�ΐ ѧѧΘϜϳ

.المنسوب

North)اجتاه الشمال – ٥ Direction):

. ولھ أشكال متعددة.  االتجاھات األصلیة للمبنى وواجھاتھدوھو الذي یحد

 يف منطقة رسم املسقطبيانات لوحة املسقط األفقي التنفيذي: ثالثا

 :الفراغات المختلفة داخل المبنىأسماء  -١
ѧѧϫϭѧѧΗ�ϲόϣ�ϰѧѧϠϋ�ΪϋΎδΔѧѧϓήΎϨϤϟ�ΕΎΒϴτ θѧѧΘϟ�ωϮѧѧϧ�ѧѧγ�ΎѧѧϬϘϴϘΤΗ�ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ΔΒάѧѧϬϟѧѧϔϟ�ύήϭ�ˬάѧѧϛ�ϚϟΕΎѧѧΒϴϛήΘϟ�

Ϫѧѧϴϓ�ΎϫάѧѧϴϔϨΗ�ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ��ϛήϬΎΑΔѧѧϴѧѧλ �ˬϴΤ�ˬΔΔѧѧϴϜϴϧΎϜϴϣ�ˬϒѧѧϴϴϜΗ�ˬ��Φѧѧϟ��ϭϳ�ϲѧѧϓ�ΐ ѧѧΘϜ�ύήѧѧϔϟ�Ϣѧѧγ·
 .)٧-٢ والمصطلحات صالرموزر جدول انظ(قدر اإلمكان منتصف الفراغ 
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 :األبواب والشبابیك نماذج -٢
:ویراعى فیھا ما یلي. لتسھیل عمل الحصر والمقایسة للمبنىوذلك 
Θϳ�ϢΎΘϛ�Ϣϗέ�ΔΑϞϜϟ�ϒϠΘΨϣ�ωϮϧϧ�Ϧϣ�ΎΒθѧϟ�ΝΫΎѧϤϧ�ϭ�ΏϮѧΑϷ�ΝΫΎϤ�ϞѧΧΩ�ϚѧϟΫϭ�ϚϴΑ�ήѧϭΩ�α ΎѧϘϤΑ

.)١/٥٠مم في مقیاس رسم ٧-٦قطر الدائرة (مناسب 
�ΩΪѧѧϋ�ϭ�ˬΘѧѧϔϟ�ΔѧѧϘϳήρ�ϭ�ˬϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�ΩΎѧѧόΑ�ϒѧѧϠΘΧ�Ϯѧѧϟ�ϪѧѧϤϗέ�ϒѧѧϠΘΨϳ�ΝΫϮѧѧϤϨϟ�ϥ�ϰѧѧϋήϳ

�ϭ�ˬϒϠπ ϟΓΩΎϤϟϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎΒϟ�ΎϬϨϣ�ωϮϨμ Ϥϟ���ϣϮϟ�ˬΐ θѧΧϡϮѧϴϧϮˬϝΎѧΘϳήϛ�ˬ���Φѧϟ��–�ϊ ѧΟέ�
. أشكال الرموز والمصطلحات

):السلم(أرقام الدرج  -٣
: ویراعى فیھا ما یليحده سلم موجود بالمبنى على لكلن تكوو

�ϢϠδϟ�ΕΎΟέΩ�ϊϴϤΟ�ϰϠϋ�ϢϠδϟ�ϡΎϗέ�ΐ ΘϜΗδϟ�ΔϳΪΑ�ϦϣϠόϤϟ�ϪѧΘϳΎϬϧ�ϰѧΘΣ�Ϣή�ΕΎѧΟέΩ�ΩΪѧϋ�ΔѧϓϞѧϛ�
. سلم
سلسل من المنسوب األقل إلى المنسوب األعلى األرقام بالتتكتب. 
 ١/٥٠مم في مقیاس رسم ٥( مناسب ر بنصف قط دوائرداخلتكتب أرقام السلم.( 

:  أنواع التشطیبات المختلفة بالفراغات الداخلیة للمبنى-٤
:ویراعى فیھا ما یلي

όΑέ�Ϧϣ�ΪΣϭ�ϝϭΪΟ�ϲϓ�ΕΎΒϴτ θΘϟ�ΕΎϧΎϴΑ�ΔΑΎΘϛ�ϊ ΒΘϤϟ�ΏϮϠγϷ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΰѧϣήϟ�ϥϮϜϳ�ˬΕΎϧΎΧ�Δ
�ϊ ѧѧΑήϣ�ϞѧѧΧΩ�ΔϠδѧѧϠδΘϣ�ϡΎѧѧϗέ�ΕΎΒϴτ θѧѧΘϟ�ωϮѧѧϧ�ϰѧѧϠϋ�ϝΪѧѧϟ–Ϧϴѧѧόϣ�ϭ�-�ˬΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϧΎΧ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜϣ�

.١/٥٠مم في مقیاس رسم ١٦ -١٢ویكون طول ضلع المعین 
�ϰѧϠϋ�ϝΪѧϟ�ΰѧϣήϟ�ϥϮѧϜϳ��ˬϝϭΪѧΟ�ΔѧόΑέ�ϲѧϓ�ΕΎΒϴτ θѧΘϟ�ΕΎѧϧΎϴΑ�ΔѧΑΎΘϛ�ϊ ѧΒΘϤϟ�ΏϮϠγϷ�ΖϧΎϛ�Ϋ·

��ΎѧϬΑ�ΔѧϧΎΧ�Ϟѧϛϭ�ΕΎѧϧΎΧ�ΔѧόΑέ�ϰѧϟ·�ϢδϘϣ- أو معین– متسلسلة داخل مربع أنواع التشطیبات أرقام
�ύήѧϔϟ�άϬϟ�ΩΪΤϣ�ΐ ϴτ θΗ�ωϮϨΑ�κ ΘΨϣ�Ϣϗέ�Εέί ϭ�ϭ�ΕΎϴѧο έ�ϭ�ϒϘѧγ�ϭ�ςϮѧΣ���ϥϮѧϜϳϭ

. ١/٥٠مم في مقیاس رسم ١٨-١٦طول ضلع المعین 
م الفراغ  التشطیبات في منتصف الفراغ  قدر اإلمكان أسفل اس- أو معینات–توضع مربعات .

:  أرقام الواجھات الخارجیة للمبنى-٥
���ϲϘϓϷ–المساقط –وھي لالستدالل على أشكال الواجھات المختلفة للمبنى على المسقط �ϡΎѧϗέϷ�ϊ ѧο ϮΗϭ

�ΐ ѧѧγΎϨϣ�ϢѧѧΠΤΑϭ�ΔѧѧϠϠψϣ�ήѧѧϴϏ�ΔѧѧϴΟέΎΧ�ϢϬѧѧγ΄Α�ήѧѧϭΩ�ϞѧѧΧΩ��ΓήΪѧѧϟ�ήѧѧτ ϗ́�Ϣѧѧγέ�α ΎѧѧϴϘϣ�ϲѧѧϓ�Ϣѧѧϣ�˺˾ ˹��–
. راجع أشكال الرموز والمصطلحات

:المختلفة عات القطانأماك -٦
�ϞΧΩ�ΎϬϣΎϗέ�ϊ ο ϮΗϭήϭΩγ�ΕΫ�Ϭ�ΔϴΟέΎΧ�ϢϠϠψϣ�ΐ γΎϨϣ�ϢΠΤΑ�Δ��ΓήΪѧϟ�ήτ ϗ́�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϣ�ϲѧϓ�Ϣѧϣ

١/٥٠( –ΕΎΤϠτ μ Ϥϟϭ�ί Ϯϣήϟ�ϝΎϜη�ϊΟέ���ϭ�ϥ�έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�ϊ ο Ϯϳ�ϥ�ΐ Πϳ�ΕΎϋΎτϘϟ˼ωϮѧϧ��ϞѧϜϟ�
:  وھذه األنواع ھي،منھا رمز مختلف لسھم القطاع

ΎϋΎτ ϗ�Ερϋϭ�ΔϴϟϮήοΔϴ�ΎϜΑϰϨΒϤϟ�Ϟϣ�ˬΪѧόΑ�ΎѧϤϴϓ�ΎϬϤγέ�ϢΘϴγϭήϴϐѧλ �Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϤΑ��˺˺ ˹ ˹�ϭ�
١/٥٠ .
�ΕΎϋΎτ ϗ�Δϴο ήϋϭ�ΔϴϟϮρϰϨΒϤϟ�Ϧϣ�ΓΩΪΤϣ�˯ΰΟϷ���ΔѧϴϠΧΪϟ�˯ΰΟϷΎΑ�ϭ�ϲΟέΎΨϟ�ςΎΤϟ�ϰϠϋ

.١/٥٠ أو ١/١٠٠بمقیاس رسم صغیروسیتم رسمھا فیما بعد . )للمبنى
ΕΎϋΎτ ϗϠϴμ ϔΗ�ΔϴΔϳέΎϤόϣ���ѧο ϮΗ�ϲѧϫϭ�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϤΑ�ϲϠϴμ ѧϔΗ�ϴѧο ϮΗ�ΎѧϬϟ�ΏϮѧϠτ Ϥϟ�˯ΰѧΟϸϟ�ϊ

�ήΒϛ��˻ ˹ˬ��˺ ˹�ˬ�˾����άѧϴϔϨΘϠϟ�ΎѧϬϨϋ�ήΜϛ�ΕΎϣϮϠόϣ�ϥΎϴΒϟ�ϚϟΫϭ��ˬϲΟέΎѧΧ�ςΎѧΣ�Ϟϴѧλ ΎϔΗ�ϞѧΜϣ
�ΏϻϭΩ�ˬϩΎѧѧѧϴϣ�ΓέϮϓΎѧѧѧϧ�ˬέϮѧѧѧϫί �ν ϮѧѧѧΣ�ˬΝέΩ�ˬΔѧѧѧϳϮϠϋ�ΓϭέΩ�ˬϲѧѧѧϠΧΩ�ςΎѧѧѧΤϟ�ωϮρΎѧѧѧϗ�ˬϦϳΰѧѧѧΑέΩ

.ضیة ألجزاء محددة من المبنىوھي عبارة عن قطاعات طولیة وعر) الخ..حائطي، كورنیش، 
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خارج منطقة رسم املسقط بيانات لوحة املسقط األفقي التنفيذي : رابعا

جداول نماذج األبواب والشبابیك  – ٧
ΎѧѧϤϧ�ϝϭΪѧѧΟ�ήѧѧΒΘόΗΝΫ�ΔϘΑΎδѧѧϟ�ΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎѧѧΣϮϠϟ�ΔѧѧϋϮϤΠϤϟ�ΔѧѧϠϤϜϤϟ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�Ϧѧѧϣ�ϚϴΑΎΒθѧѧϟϭ�ΏϮѧѧΑϷ�

ϴϔϨΘϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ΔΣϮϟ�ϲϓ�ϊ ο ϮΗϭϱά���ΩΪѧϋϭ�ΕΎѧγΎϘϣϭ�ωϮѧϧϭ�ΕΎϔѧλ Ϯϣ�ΪѧϳΪΤΗ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϬϟϼΧ�ϦϤϓ
. وكذلك إمكانیة تحدید التكلفة التقدیریة لكل منھا) من أبواب وشبابیك(الفتحات المختلفة 

: منھا إلى ستة خانات رئیسیھ كالتاليجدول من جداول نماذج األبواب والشبابیك وینقسم كل 

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ–�ΰѧѧϣήϟ�(Symbol)����ΎѧѧϬϴϓ�ϊ π ѧѧϳϭΝΫϮѧѧϤϧ�ΰѧѧϣέ�ΏΎѧѧΒϟ��ϭϙΎΒθѧѧϟ��Ϯѧѧϫ�ΎѧѧϤϟ�ΎѧѧϘΒρ
. موجود بالمسقط األفقي

 العدد –الخانة الثانیة (Number) :ویضع فیھا أعداد ھذا النموذج الموجودة في كل المبنى .

�ΔѧѧΜϟΎΜϟ�ΔѧѧϧΎΨϟ–�ΕΎѧѧγΎϘϤϟ�(Dimensions)���ΝΫΎѧѧϤϧ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ�ϦϴΘϴϋήѧѧϓ�ϦϴΘϧΎѧѧΧ�ϰѧѧϟ·�ϢδѧѧϘϨΗϭ
Σ�ϲϓ�Ι ϼΛϭ�ΏϮΑϷ�ϭ�ΏΎѧΒϟ�ν ήѧϋ�α ΎѧϘϣ�ϰϟϭϷ�Δϴϋήϔϟ�ΔϧΎΨϟ�ϲϓ�ΐ ΘϜϳ�ϚϴΑΎΒθϟ�ΝΫΎϤϧ�ΔϟΎ

ϙΎΒθϟˬϙΎΒθϟ�ϭ�ΏΎΒϟ�ωΎϔΗέ�ΔϴϧΎΜϟ�Δϴϋήϔϟ�ΔϧΎΨϟ�ϲϓϭ�ˬ�ΪѧΟϮΗ�ϲѧϬϓ�ΔΜϟΎΜϟ�Δϴϋήϔϟ�ΔϧΎΨϟ�Ύϣ�
. في جداول الشبابیك فقط، ویوضع فیھا ارتفاع جلسة الشباك

�ΔѧѧόΑήϟ�ΔѧѧϧΎΨϟ–�ωϮѧѧϨϟ�(Type)��ϴϓ�ϊ ѧѧο Ϯϳϭ�ΔѧѧϛήΤϟ�ΔѧѧϴΣΎϧ�Ϧѧѧϣ�ϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�ΔѧѧϴϋϮϧ�ΎѧѧϬ
).الخ... منطبق، ،، منزلق، مروحةمفصلي(

 الخانة الخامسة–�ΕΎϔѧλ ϮϤϟ�(Specifications)���ΏΎѧΒϠϟ�ΔϴѧγΎγϷ�ΕΎϔѧλ ϮϤϟ�ΎѧϬϴϓ�ϊ ѧο Ϯϳϭ
�ϙΎΒθϟϭ���ΎϬϨϣ�ωϮϨμ Ϥϟ�ΔϣΎΨϟ��ˬΐ θΧϡϮϴϧϮϣϮϟϝΎΘϳήϛˬ����Φϟ��ΔϴΒθѧΨϟ�ΏϮѧΑϷ�ΔѧϟΎΣ�ϲϓϭ�ˬ

�ήѧѧϛΫ�ϦѧѧϜϤϳ�ΏΎѧѧΒϟ�άѧѧϴϔϨΗ�ΔѧѧϘϳήρ��ˬα ήΒѧѧγ�ˬϮθѧѧΣ�ˬΪѧѧϴϠΠΗ����Φѧѧϟ���ϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ϭ�ˬΝΎѧѧΟί ϭ�ζ ϴѧѧη��
.كما یذكر في ھذه الخانة عدد الضلف). خشب فارغ زجاج فقط

 المالحظات –الخانة السادسة (Notes)���ΔѧΤΘϔϟ�ΝΫϮϤϧ�Ϧϋ�ΔϤϬϣ�ΕΎψΣϼϣ�ϱ�ΎϬϴϓ�ο Ϯϳϭ–
�ΎϬΤϴο–باب أو شباك  ϮΗ�Ωήϳϭ��ΔΤΘϔϟ�ϥΎϜϣ�ϞΜϣˬϋϮϧ�ΔϣΪΨΘδϤϟ�ΕϭΩήΨϟ�Δϴˬ�ΔѧϴϋϮϧϭ�ϚϤγ�

).الخ ...،الزجاج المستعمل

جدول مناذج األبواب

)سم(المقاسات
العددنموذج 

ارتفاععرض
مالحظاتالمواصفاتالنوع

باب المدخل الرئیسيباب حشو ضلفتین من خشب القرومفصلي ١١١٥٠٢٢٠ب  
باب حجرةنوم من خشب الموسكيباب حشو ضلفة واحدةمفصلي ٢٤٩٠٢٢٠ب  
باب مطبخباب تجلید موسكي ضلفتینمروحة ٣٢٨٠٢٢٠ب  

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

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

............................
لتراس باب ا وزجاج فیمیھ   باب ضلفتین ألومونیوم منزلق ٩١٢٥٠٢٢٠ب  

نماذج األبواب) ١(جدول رقم 

جدول مناذج الشبابيك

)سم(المقاسات
العددنموذج 

جلسةارتفاععرض
مالحظاتالمواصفاتالنوع

شباك غرف النوم وزجاج فیمیھ ضلفتینألومونیومشباك مفصلي ١١١٤٠١٢٠١٠٠ش  
 السفرةشباك غرفةشیش وزجاج ضلفتینمفصلي ٢٤١٤٠١٢٠١٠٠ش  
شباك الصالون ضلف٤ وزجاج فیمیھ ألومونیومشباك منزلق ٣١٢٥٠١٢٠١٠٠ش  

لشبابیكنماذج ا) ٢(جدول رقم 
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 جداول التشطیبات -٨
�ϭ�ΕΎϴѧο–وھي التي تحدد أنواع التشطیبات الداخلیة المختلفة لكل فراغ معماري بالمبنى  έ�ΖѧϧΎϛ�˯Ϯѧγ

:  لكتابة جداول التشطیبات كالتاليریقتینطوھناك . وزرات أو حوائط أو أسقف

):جدول واحد مجمع (الطریقة األولى لكتابة جداول التشطیبات
ϳ�ϻ�ΎѧѧϬϴϓϭ�ΐ ѧѧΠ�ϊ ѧѧΑήϣ�ϊ ѧѧο ϭ�Ϧϴѧѧόϣ�ϭ��ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�ΔѧѧΣϮϠΑ�ΕΎΒϴτ θѧѧΗ�Ϣѧѧϗέ�ϪѧѧΑ�ϊ ѧѧο Ϯϳ�ΪѧѧΟϭ�ϥ·�ϦѧѧϜϟϭ�

ύήѧѧϔϠϟ�ϞδѧѧϠδϣϝϭΪѧѧΠϟ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧϠΑΎϘϳ�ΰѧѧϣέ�ϭ�ˬ�ΪѧѧϳΪΤΗ��ΕΎΒϴτ θѧѧΗ�ΔѧѧόΑέ��έί Ϯѧѧϟϭ�ΕΎϴѧѧο έϷ�ςϮѧѧΤϟϭ�Ε
:على سبیل المثال) ٣جدول رقم ( كما ھو موضح في الجدول التالي )واألسقف

نوع التشطیب
أسقفحوائطوزراتأرضیات

إسم الفراغرقم

ك
می
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سی

ت 
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خ
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ب

ك
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س
ال
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ن

ھا
ود

ن 
شی

خ
 ت

ض
یا
ب

مالحظات

 سم٢٠الوزرة بارتفاع ●●●●صالون١

 سم٢٠رتفاع الوزرة با●●●●معیشة٢

 سم٢٠الوزرة بارتفاع ●●●●سفرة٣

غرفة نوم ٤
●●●●رئیسیة

غرف نوم ٥
●●●●أوالد

سم٠.٩×٣٠×٣٠السیرامیك ●●●●حمام ٦

سم٢×٢٠×٢٠البالط ●●●●مطبخ٧

  وصف للتشطیبات مقابل إسم كل فراغ التشطیباتماذج نجدول :)٣(جدول رقم 

ΔϬΑΎθϣ�ΔϘϳήρ�ϙ�ΎϨϫϭ���Ϣϗέ�ϝϭΪΟ�˽�ύήѧϔϟ�ϞѧΧΩ�Ϧϴѧόϣ�ϊ ѧο Ϯϳ�ΎѧϬϴϓϭ�ΪΣϭ�ϝϭΪΟ�ϲϓ�ΕΎΒϴτ θΘϟ�ϊϴϤΟ�ΔΑΎΘϜϟ�
ΰϣέ�ϪΑΪΣϭ�ϴτ θΘϠϟ��ˬύήϔϟ�άϫ�ϲϓ�ΕΎΒϞΑΎϘϳϭ�ϫ�ΰϣήϟ�ά�ΩϮѧϨΑ�ΔѧόΑέϷ�ΐ ϴτ θѧΘϟ�ϒѧλ ϭ�ΕΎΒϴτ θѧΘϟ�ϝϭΪѧΟ�ϲϓ

:كما یلي) حوائط، أسقفأرضیات، وزرات، (

جدول مجمع لنماذج التشطیبات بدون كتابة اسم الفراغ) :٤(جدول رقم 
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):أربعة جداول منفصلة ( لكتابة جداول التشطیباتالثانیةالطریقة 
ϓϭ�ϊ ο Ϯϳ�ΎϬϴΑ�ϲϓ�ύήϓ�ϞϜ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϊ Αήϣ�Ϧϴόϣ�ϭ��ΕΎΒϴτ θΗ�ϰϟ·�ϪϤϴδϘΗ�ϢΘϳ�όΑέ�Δ�ΕΎϧΎΧ�ΐ ѧΘϜϳϭ
ϲϓΔϧΎΧ�Ϟϛ���ϰϠϋ�ΔϟΪϟ�ϡΎϗέϷϲϓ�ο ϮϤϟϭ�ϪΑ�ι ΎΨϟ�ΝΫϮϤϨϟΔѧϴϟΎΘϟ�ΔѧόΑέϷ�ϝϭΪѧΠϟ�Ϧѧϣ�ϝϭΪѧΟ�Ϟѧϛ��
��ˬςϮѧѧΤϟ�ϰѧѧϠϋ�ϝΪѧѧΗ�ϰѧѧϨϤϴϟϭ�ˬϒϘѧѧγϷ�ϰѧѧϠϋ�ϝΪѧѧΗ�ΕΎΒϴτ θѧѧΘϟ�Ϧϴѧѧόϣ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϴϠόϟ�ΔѧѧϧΎΨϟ�ϥ�ΓΎѧѧϋήϣ�ϊ ѧѧϣ

ΕΎϴѧο έϷ�ϰѧϠϋ�ϝΪΗ�ϰϠϔδϟϭ�ˬΕέί Ϯϟ�ϰϠϋ�ϝΪΗ�ϯ ήδϴϟϭ����ΔѧϴϟΎΘϟ�ΔѧόΑέϷ�ϝϭΪѧΠϟ�ѧο ϮΗϭ�ϝϭΪѧΟ�
: في أربعة جداول منفصلةالتشطیباتمثال على طریقة كتابة ) ٥،٦،٧،٨أرقام 

جدول تشطيبات الوزراتجدول تشطيبات األرضيات

نموذج 
التشطیب

مالحظاتبیان األعمال
نموذج 
التشطیب

مالحظاتبیان األعمال

سم٢×٢٠×٤٠وزرة رخام كرارة١سم٢×٤٠×٤٠ترابیع رخام كرارة١
سم١٠×٢وزرة خشب موسكي٢سم٢×٥×٢٤باركیھ خشب زانأرضیة ٢
سم٠.٩×٣٠×٣٠بالطات سیرامیك٣سم٠.٩×٣٠×٣٠بالطات سیرامیك٣
سم٢×٢٠×٢٠وزرة موزایكو٤سم٢×٢٠×٢٠بالط موزایكو٤
تشطیبات الوزرات جدول): ٦( رقمجدولتشطیبات األرضیات جدول): ٥( رقمجدول

دول تشطيبات األسقفججدول تشطيبات احلوائط

نموذج 
التشطیب

مالحظاتبیان األعمال
نموذج 
التشطیب

مالحظاتبیان األعمال

سم٦٠×٦٠بالطات جبسیھ معلقة١سم٢.٥×١٠كسوة خشب موسكي١
بیاض تخشین ودھان بالستیك٢بیاض تخشین ودھان بالستیك٢
بیاض مصیص ودھان بالستیك٣بالطات سیرامیك٣
بیاض تخشین ودھان زیت٤بیاض تخشین ودھان زیت٤
تشطیبات األسقف جدول): ٨( رقمجدولتشطیبات الحوائط جدول): ٧( رقمجدول

�Ϧѧϋ�ήѧΒόϣ�ΎѧϓήΣ�έΎѧϴΘΧ�ϢΘѧϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓϭ�ˬΐ ϴτ θΘϟ�ΝΫϮϤϧ�Ϧϋ�ήϴΒόΘϠϟ�ϡΎϗέϷ�Ϧϣ�ϻΪΑ�ϑ ϭήΤϟ�ϡΪΨΘδΗ�Ϊϗϭ
�ϑ ήѧΣ�ϝϭ�Ϯѧϫ�ϥϮѧϜϳ�Ύѧϣ�ΎΒϟΎϏϭ�ΐ ϴτ θΘϟ�ωϮϧΐ ϴτ θѧΘϟ�ΓΩΎѧϣ�Ϣѧγ·�Ϧѧϣ��ϲѧϓ�ϡΪΨΘδѧϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒѧγ�ϰѧϠόϓ

�ϑ ήΤϟ�ΕΎϴο έϷ�ΕΎΒϴτ θΗ�ϝϭΪΟ�έ���Ϣѧϗέ�Ϧѧϣ�ϻΪѧΑ��˺��ΕΎϴѧο έ�Ϧѧϋ�ήѧϴΒόΘϠϟϡΎѧΧέ�ϑ ήѧΣϭ�ˬ�Ώ���Ϧѧϣ�ϻΪѧΑ
�ϑ��Ϣϗέ�Ϧϣ�ϻΪΑ���˼سیرامیكللتعبیر عن ال) س(، وحرف باركیھللتعبیر عن أرضیة ) ٢(رقم  ήѧΣϭ�ϡ���Ϧѧϣ�ϻΪѧΑ
.موزایكوعن بالطات للتعبیر ) ٤(رقم 

ϭΗϷ�ѧѧο Ϯ�ϝΎϜѧѧηѧѧϴϟΎΘϟΔ���Ϣѧѧϗέ�ϞϜѧѧη˺-�˺�ϰѧѧϠϋ�ϝΎѧѧΜϣϟ�ΔѧѧΣϮϟ�ΕΎѧѧϳϮΘΤϣ�ςϘδѧѧϤϷ�ϲѧѧϘϓϟ�άѧѧϴϔϨΘϱˬ��ѧѧο ϮΗ�ΎѧѧϤϛ�
ΔѧѧϴϟΎΘϟ�ϝΎϜѧѧηϷ��ϞϜѧѧη˺-˻�ϞϜѧѧη�ˬ˺-˼�ϞϜѧѧη�ˬ˺-�˽�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϔϠΘΨϣ�έϭΩϷ�ΔѧѧϳάϴϔϨΗ�ΔѧѧϴϘϓ�ς ϗΎδѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϠΜϣ�

.المبنى
�ο ϮΗ�ΎϤϛ��ς ϗΎδϤϠϟ�ΔϴϟΎΘϟ�ΡϮϠϟέϭ�ΕΎΤϠτ μ ϣάѧϴϔϨΘϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ί Ϯϣϱ�Ϣѧγέ�ϲѧϓ�ΔѧόΒΘϤϟ�ΪѧϋϮϘϟ�ξ ѧόΑϭ�

.خطوط وكتابة أبعاد المسقط األفقي
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مثال على محتویات لوحة  مسقط أفقي تنفیذي) ١-١(شكل رقم 
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مثال على مسقط أفقي تنفیذي لدور أرضي) ٢-١( شكل رقم 
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ي لدور أول علويمثال على مسقط أفقي تنفیذ) ٣-١(شكل رقم 
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مثال على مسقط أفقي تنفیذي لدور بدروم) ٤-١(شكل رقم 
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 لدور سطـــحمثال على مسقط أفقي تنفیذي ) ٢( شكل رقم 
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)ب-٢(

املسقط لوحة رموز ومصطلحات 

التنفيذياألفقي 
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الرسممالحظاتالمصطلح

خطوط الرسم: أوال

، مستمرمم٠.٣سمك خط إسقاط

مم، مستمر٠.٦سمك خط مار بھ قطاع

متقطعمم، ٠.٢سمك خط مختفي

مم، خط ونقطة٠.٢سمك خط محاور

كما بالشكل، مم٠.٢سمك خط أبعاد

كما بالشكل، مم٠.٢سمك خط نھایة

مم٠.٢سمك خط تھشیر

خط ونقطتین مم،٠.٦سمك خط بدایة القطاع

صطلحات بلوحة املسقط األفقيالرموز وامل: ثانيا

لھ أشكال عدیدةسھم الشمال

مم٦-٥قطر دائرة منسوب

مم١٤-١٢قطر إسم المحور

مم٧-٦قطر نموذج باب أو شباك

مم٥قطر )الدرج(أرقام السلم 

اتجاه صعود  السلم
سھم في اتجاه الصعود وخطین 

في قاعدة السھم

دراتجاه صعود  منح
سھم في اتجاه مثلث أو 

الصعود 

مربعمعینمربعمعین

التشطیبات) معین(مربع 

 المعینالمربع أو طول ضلع 
مم، ١٦-١٢في الحالة األولى 

-١٦ وفي الحالة الثانیة
.مم١٨

یوضع أسفل كتابة إسم الفراغ
في حالة كتابة بیانات التشطیبات 

في جدول واحد
 حالة كتابة بیانات في

التشطیبات في أربعة جداول

 مم للدائرة٨قطر رقم الواجھة

خط قطاع
)طولي أو عرضي(

 مم للدائرة٨قطر 

 مم للدائرة٨قطر خط قطاع تفصیلي

 مم للدائرة٨قطر مكان تفصیلة معماریة
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طرسم عناصر املسق: ثالثا
�ωΎѧѧѧτϘϟϭ�ρΎϘѧѧѧγϹ�ρϮѧѧτΧ

.للحوائط

�ϪϜϤѧѧγ�ςѧѧΨΑ�ΐ ϴϨθѧѧΘϟ�ϊ ѧѧϣ�ωΎѧѧτϘϟϭ�ρΎϘѧѧγϹ�ρϮѧѧτΧ�ϢѧѧγήΗ
�ςѧΨΑ�ωΎѧτϘϟ�ϪѧΑ�ήѧϣ�ϱάѧϟ�˯ΰѧΠϟ�˯ΎϬϧ·�ϢΘϳ�ΎϫΪόΑϭ. مم٠.٢

�ϪϜϤѧѧѧѧγ˹ �˿Ϣѧѧѧѧϣ���ωΎѧѧѧѧτϘϟ�ςϮѧѧѧѧΤϠϟ�˯ΎѧѧѧѧϬϧϹ�ςѧѧѧѧΧ�ϥϮѧѧѧѧϜϳϭ
.بكامل سمكھ داخل الحائط) مم٠.٦(

األعمدة

وعند إنھاء الحائط الذي . مم٠.٢حدود العمود خط بسمك 
مم تنھى الحدود الخارجیة ٠.٦خط قطاع سمكھ بھ عمود ب

بمعنى أن الخط الفاصل بین خرسانة العمود . للقطاع فقط
.مم٠.٢والطوب یظل بسمك 

الشبابیــــــــك

 كخطین على مسافتین ١/٥٠یرسم الشباك في مقیاس رسم 
.متساویتین من محور الحائط وتظھر السؤاسات مظللة

ϖѧѧϠΤϟ�Ϣѧѧγήϳ�ϭ�ϢѧѧγήΗϭ�ςΎѧѧΤϠϟ�ϲϠΧΪѧѧϟ�ϪѧѧΟϮϟ�ϊ ѧѧϣ�ϪѧѧΘϳΪΑ�
١�ϲѧϓϭ�ϞѧϴϠψΗ�ϥϭΪѧΑ�ΕΎγΆδѧϟ�ήѧϬψΗϭ�Ϣѧϣالضلف بمسافة 

منتصف الضلف یرسم خط الزجاج

ةشباك ضلفة واحد

شباك ضلفتین
أمثلة على الشبابیــــك

شباك منزلق

األبواب

�ϩΎѧΠΗϭ�ϒϠπ ϟ�ΩΪϋ�ϴο ϮΗ�ϊϣ�ϒϠπ ϟ�ΡϮΘϔϣ�ΏΎΒϟ�Ϣγήϳ
)غالبا ما یكون ربع دائرة(تح ضلف الباب ف

�١/٥٠�ΔϓΎδѧϣ�ϢϬϨѧϴΑ�ϦϴτΨϛترسم الضلفة في مقیاس رسم 
.مم وتظھر السؤاسات مظللة١

�ςѧѧΨϟ�ϊ ѧѧϣ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ΏΎѧѧΒϟ�ϥέϭΩ�ΰѧѧϛήϣ�ϥ�φѧѧΣϼϳϭ
.الداخلي لحائط الباب
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 نماذج مختلفة لألبوابىأمثلة عل

الساللم
�ΔѧѧΟέΩ�ϞѧѧϜϟ�ϦϴѧѧτΧ�Ϧѧѧϣ�ϢϠδѧѧϟ�ΕΎѧѧΟέΩ�ϢѧѧγήΗ���ϒѧѧϧϷ�ςѧѧΧ

�ϢϠδϠϟ�ΔϴϘϴϘΤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�ϒѧϧ���ϪѧϧϷ�ϊ ѧτϘΘϤϟ�ςΨϟΎѧΑ�Ϯѧϫϭ
ϲϔΘΨϣ�ςΧˬ�ΔѧϳήϫΎψϟ�ϒѧϧϷ�ςΧ�ϭ��ΔѧΟέΪϟ�ΓϮδѧϛ�ΩϭΪѧΣ(

)١/٥٠مم في مقیاس ١(سم ٥وبین الخطین مسافة 
.یوضع على كل درجة دائرة بھا رقم الدرجة

.ه الصعودویرسم على السلم سھم في اتجا
�ΕΎѧΟέΩ�Ϧѧϣ�ΔϠμΘϣ�ΔϋϮϤΠϣ�Ϟϛویوضع منسوب قبل وبعد 

.السلم

�Ϧѧϋ�ΓίέΎѧΑ) الخط المستمر(یراعى أن یكون األنف الظاھرة 
)المختفیة(األنف الحقیقیة 

.كما یراعى أن یكون السھم في اتجاه صعود السلم

األنف الظاھرة والمختفیة في : خطا
.وضع معكوس

.ي اتجاه الھبوطالسھم ف: خطا

�ϯ ϮΘδѧϤϟ�ϰѧϟ·�ϞѧϗϷ�ϯ ϮΘδϤϟ�Ϧϣ�ϢϠδϟ�ϢϴϗήΗ�ΪΒϳ�ϥ�ΐ Πϳ
.األعلى

�ϢϠδѧϟ�ϲѧϓ�ΪѧϋΎϣ" ١"ویجب أن یبدأ ترقیم السلم من الرقم 
).برج السلم داخل المبنى(المستمر 

.ترقیم الساللم في وضع معكوس: خطا
ترقیم الساللم یجب أن یبدأ من : خطا

.برج السلمماعدا في " ١"

�ϒѧѧϧϷ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ˬήѧѧΜϛ�ϭ�ϦϴѧѧΘΒϠϗ�ϭΫ�ϢϠδѧѧϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ
ΔѧѧϴϘϴϘΤϟ�ϊ ѧѧτϘΘϤϟ�ςѧѧΨϟ���ϼѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔϳέήϤΘѧѧγ�ϰѧѧϠϋ
.القلبتین

ϦϴѧѧΘΒϠϘϠϟ�ΖѧѧΑΎΛ�ΔѧѧΒϠϘϟ�ν ήѧѧϋ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ϰѧѧϋήϳϭ���ˬ�ϞѧѧϘϳ�ϻϭ
.عرض البسطة عن عرض القلبة
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ϘΤϟ�ϒѧѧϧϷ�ϰѧѧϠϋ�ϢϠδѧѧϟ�ΕΎѧѧΟέΩ�ΩΎѧѧόΑ�ΐ ѧѧΘϜΗ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ΔѧѧϴϘϴ
).الخط المتقطع(للسلم 

األبعاد الخارجیة

�ΔѧϬΟϮϟ�Ϧϣ�ίέΎΑ�˯ΰΟ�ήΜϛ�Ϧϋ تفاصیل الواجھة یبعد خط 
.  سم على األقل٢.٥بمسافة 

.مم١٢-١٠دود ــالمسافة بین الخط والذي یلیھ في ح
�ΔϓΎδѧϤΑ�ϲѧϠϜϟ�ΪѧόΒϟ�ςΧ�ϒϠΧ�έϭΎΤϤϟ�ήϭΩ˺ �˾�ϰѧϠϋ�Ϣѧγ

.األقل

لیةاألبعاد الداخ

:كل فراغ معماري لھ نوعین من األبعاد
١-�ύήѧѧѧϔϠϟ�ΔϴϓΎѧѧѧλ �ΩΎѧѧѧόΑ����ϲϓΎѧѧѧλ �ΪѧѧѧόΑ�ϦϴѧѧѧτΧ��ϩΎѧѧѧΠΗϻ

)الطولي، االتجاه العرضي
٢-Ϟϴѧλ ΎϔΗ�ΩΎόΑ����Ϟϴѧλ ΎϔΗ�ϱϷ�ϭ�ϙΎΒѧη�ϭ�ΏΎѧΑ�ΔѧΤΘϓ�ϞѧϜϟ

.معماریة أخرى

:كتابة أبعاد المنحنیات والدوائر

ط أبعاد المركز في  البد من تحدید مركز الدائرة وذلك برب-١
.X,Y عن أقرب عمودین في االتجاھین X,Yاالتجاھین 

٢-�Δѧѧϳϭί�ΪѧѧϳΪΤΗ�ΐ ѧѧΠϳ�ΓήѧѧΩ�ςϴѧѧΤϣ�ϰѧѧϠϋ�ϊ ѧѧϗϮϟ�ΩϮѧѧϤόϟ�
.Y أو االتجاه Xمحور العمود مع االتجاه 

٣-�ήѧτϗ�ϒμ ѧϧ�ΪѧϳΪΤΗ�ΐ Πϳ�ΓήΩ�ςϴΤϣ�ϰϠϋ�ϊϗϮϟ�ΩϮϤόϟ�
�ϰѧѧѧϨΤϨϤϠϟ�ϪѧѧѧΑ�ι ΎѧѧѧΨϟ�ϥέϭΪѧѧѧϟϲϠΧΪѧѧѧϟ�ΔѧѧѧΑΎΘϛ�ϢѧѧѧΛ�ΩϮѧѧѧϤόϠϟ�

ν ήѧѧϋήѧѧτϘϟ�ϒμ ѧѧϨϟ�ΪѧѧόΒϟ�ςѧѧΧ�ΔϳέήϤΘѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΩϮѧѧϤόϟ�.
. من الطوبوینطبق نفس المبدأ على الحوائط المنحنیة

٤-ϪόϠѧο �ϝϮѧρ�ΪϳΪΤΗ�ΐ Πϳ�ΓήΩ�ςϴΤϣ�ϰϠϋ�ϊϗϮϟ�ΩϮϤόϟ�
ϰѧѧѧϨΤϨϤϠϟ�α ϮѧѧѧϘϠϟ�ϝϮѧѧѧτϛ�ϭ�ϲΟέΎѧѧѧΨϟ�ϰѧѧѧϨΤϨϤϟ�ϰѧѧѧϠϋ�Ύѧѧѧϣ·�

.الداخلي للعمود
٥-�ϲѧѧϨΤϨϣ�ςΎѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧΤΘϔϟ��ϚϴΑΎΒѧѧη�ϭ�ΏϮѧѧΑ���ΐ ѧѧΘϜϳ

�ϲΟέΎѧΨϟ�ϭ�ϲϠΧΪѧϟ�ϰѧϨΤϨϤϠϟ�αعرض ϮϘϠϟ�ϝϮτϛ�ΔΤΘϔϟ�
إال (وال یتم كتابة بعد الفتحة كزاویة مركزیة للفتحة . للحائط

).في حاالت خاصة
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كتابة منسوب السطح

�τδѧϟ�Δϴο έ�ΏϮδϨϣ�ΔΑΎΘϛ�ϦϜϤϳ�ϻ��˯Ϯѧγ�τδѧϟ�ρϼѧΑ
ρϼѧѧΑ�ωϮѧѧϧ�ϱ�ϭ�ϲΑΎΠϨѧѧγ�ϲΘϨϤѧѧγ�ρϼѧѧΑ�ϥΎѧѧϛ���ϥϷ�ϚѧѧϟΫϭ

�τδѧϟ�Δϴѧοأرضیة السطح بھا έ�ΏϮδѧϨϣ�ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ�ϝϮѧϴϣ�
.یختلف من نقطة إلى أخرى 

�ΔѧѧѧρϼΒϟ�ήѧѧѧϬυ�ΏϮδѧѧѧϨϣ�ΔѧѧѧΑΎΘϛ�ςѧѧѧϘϓ�τδѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓ�ϢΘѧѧѧϳ�Ϛϟάѧѧѧϟ
ΖѧΑΎΛ�ΎϬΑϮδϨϣ�ΎϬϧ�ΚϴΣ�ήϴΧϷ�έϭΪϠϟ�ΔΤϠδϤϟ�ΔϴϧΎγήΨϟ.

�ΓέΎѧѧΒϋ�ΎѧѧϬΘΤΗ�ϭ�ΏϮδѧѧϨϤϟ�ΓήѧѧΩ�έϮѧѧΠΑ�ΐ ѧѧΘϜϳϭ��ΏϮδѧѧϨϣ
).ظھر البالطة الخرسانیة المسلحة للسطح

ѧϨϋ�ϢΘϳ�ΎϤϨϴΑ�τδѧϟ�έϭΩ�ϲѧϓ�ϢϠδѧϟ�ΔϓΪѧλ �ΏϮδѧϨϣ�ΔѧΑΎΘϛ�Ϊ
�Δϴѧѧѧο έϷ�ΏϮδѧѧѧϨϣ�ΔѧѧѧΑΎΘϛ��ΓΩΎѧѧѧϣ�ϱ�ϭ�ϡΎѧѧѧΧήϟ�ϭ�ρϼΒѧѧѧϟ

).أخرى

�ΓήѧѧΩ�έϮѧѧΠΑ�ΔѧѧΑϮΘϜϤϟ�ΏϮδѧѧϨϤϟ�ΔѧѧϤϴϗ�ϥϮѧѧϜϳ�ϚѧѧϟΫ�ϰѧѧϠϋϭ
:  أحد احتمالین كالتاليالمنسوب لصدفة السلم

١-ϮѧΘϜϤϟ�ΏϮδѧϨϤϟ�ΔѧϤϴϗ�Ϧѧϣ�ήΒϛ��Ώ�τδѧϟ�ΔѧρϼΒϟ�
ة سمك طبقات األرضیة لصدفة قیم(بعشرة سنتیمترات 

ϢϠδѧѧϟ���ΔϴϧΎѧѧγήΨϟ�ΔѧѧρϼΒϟ�ϥ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓΔϓΪμ ѧѧΑ�ϢϠδѧѧϟ�
). في نفس منسوب البالطة الخرسانیة للسطح

٢-�ήΘϤϴΘϨѧγ�ϦϴόΑέ ѧ́Α�τδѧϟ�ΔѧρϼΑ�ΏϮδѧϨϣ�Ϧϣ�ήΒϛ�
في حالة أن بالطة صدفة السلم أعلى من بالطة السطح 
ѧѧΣϭ�ΔϤϠѧѧγ�ΏϮδѧѧϨϣ�ϕήѧѧϓ�ϖѧѧϠΨϟ�ήΘϤϴΘϨѧѧγ�ϦϴѧѧΛϼΜΑ دة

.بین أرضیة صدفة السلم وأرضیة السطح) سم١٥(
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لوحة الواجهات التنفيذية

:تعريف

ΔϳάϴϔϨΘϟ�ΔϬΟϮϟϫ��ϲωΎτ ϗ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋϲγέ��ϟ�ΝέΎΧ�ϰϨΒϤϊ τ ϗ�Ϫϴϓ�ϢΘϳ�ν έϷ�ςΧ���ΏϮδѧϨϣ�ϥΎѧϛ�Ύѧϣ�Ύѧϳ
�ν έϷ�ςΧν έϷ�ςΧ�ΏϮδϨϣ�ϲϓ�ήϴϐΘϟ�ϥΎϛ�Ύϣ�Ύϳ�ϭ����ϯ ϮΘδѧϤΑϲѧγέ��ϲѧο ήΘϓѧϤϳ�ΝέΎѧΧ�ή�ϰѧϨΒϤϟ

ϭϢγήΗΔϬΟϮϟ��ϢѧΗ�ϥ�ΪѧόΑ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ϲѧγΪϨϫ�ρΎϘѧγΈϛ�ν έϷ�ς ѧΧ�ϊ ѧτ ϗ��ϟ�ϚϟάѧΑ�Ύϴѧγέ�ϯ ϮΘδѧϤ�ϲѧο ήΘϓϻ
. السابق ذكره

�ΔΣϮϟ�ο ϮΗϭΔϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎϬΟϮϟ�ΔѧϳέΎϤόϤϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ΔϓΎϛ��ΔѧϬΟϮΑ�ϰѧϨΒϤϟ�ΓΎѧϋήϣ�ΐ ѧΠϳϭ�ρΎϘѧγ·�ϖΑΎѧτΗ
�ΔѧѧΣϮϟ�ρϮѧѧτΧΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎѧѧϬΟϮϟρϮѧѧτΧ�ϊ ѧѧϣ�ΡϮѧѧϟ�ΔѧѧϴϘϓϷ�ς ϗΎδѧѧϤϟ��ΕΎѧѧϋΎτϘϟ�ρϮѧѧτΧϭ��ΕΎѧѧΣϮϟ�ϱϭ

. معماریة أخرى للمبنى

أهمية إعداد لوحة الواجهات التنفيذية: أوال 

١-�ΎϬλ ϼΨΘγ�ϦϜϤϳ�ϻ�ΕΎϧΎϴΑϭ�ΕΎϣϮϠόϣ�ΎϬϟϼΧ�Ϧϣ�ΩΪΤΘϳ��ΡϮѧο ϮΑ�ΕΎѧΣϮϠϟ�Ϧѧϣϯ ήѧΧϷϭ�ˬ�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘΗ
: اآلتي

.   أنواع جمیع التشطیبات الخارجیة وألوانھا-أ 
. الخ ...، أبواب،شبابیك- أشكال و أماكن جمیع الفتحات الخارجیة -ب
نمط الواجھات الخارجیة  -ج 
. بالمبنى-إن وجدت-نمط وشكل المدخل الرئیسي والمداخل الثانویة  -د 
ѧ˰ѧϫ-�δѧѧρΎϐϟ�ϭ�Γί έΎѧѧΒϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϝΎϜѧѧηϭ�ρΎѧѧϤϧϭ�ϦϛΎѧѧϣ�ΔѧѧϬΟϮΑ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ΕϼϴϜθѧѧΘϟϭ�Δ

.المبنى
.االرتفاع الكلي للمبنى - و

. مدى تمشیھا مع اللوائح والقوانین والتشریعات المنظمة للبناء في ھذه المنطقة -ز 

٢ –�ΕΎѧѧϬΟϮϟΎΑ�ΔϠμ ѧѧΘϤϟ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ϝΎѧѧϤϋϷ�ΩϮѧѧϨΒϟ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪѧѧϘΗϭ�ΕΎѧѧϴϤϜϟ�ΏΎδѧѧΣ�ΎѧѧϬϟϼΧ�Ϧѧѧϣ�ϦѧѧϜϤϳ�
�ϰϨΒϤϠϟ�ΔϴΟέΎΨϟ�ϟ�ϝΎϤϋϲΟέΎѧΨϟ�ν ΎѧϴΒˬΔѧϴΟέΎΨϟ�ΕΎϴδѧϜΘϟ�ϝΎѧϤϋ�ˬΔѧϴΟέΎΨϟ�ϚϴΑΎΒθѧϟϭ�ΏϮѧΑϷ��ˬ

). الخ ...،الكرانیش أو التشكیالت الخاصة الموجودة بالواجھة

وضع املعلومات األساسية بلوحة الواجهات التنفيذية: ثانيا

: اإلسقاط الھندسي للمبنى-١
ΎѧτΗ�ΓΎѧϋήϣ�ϊ ѧϣ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ϲγΪϨϫ�ρΎϘγΈϛ�ΕΎϬΟϮϟ�ϢγήΗ�ΔѧϴϘϓϷ�ς ϗΎδѧϤϟ�ρϮѧτΧ�ϊ ѧϣ�ΎѧϬρϮτΧ�ρΎϘѧγ·�ϖΑ

: موضحا علیھا كافة العناصر المعماریة وھي تشمل 

�ν έϷ�ςΧ��ΕήѧϴϴϐΗ�ΩϮѧΟϭ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓϭ�ˬήϔμ ѧϟ�ΏϮδѧϨϣ�Ϯѧϫ�ϪΑϮδϨϣ�ϲϘϓ�ςΧ�ϥϮϜϳ�Ύϣ�ΎΒϟΎϏϭ
�Ϧѧѧϋ�ΪѧѧόΒϳ�ν έϷ�ϲѧѧϓ�ωΎѧѧτ ϗ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ν έϷ�ς ѧѧΧ�ϥϮѧѧϜϳ�ϰѧѧϨΒϤϟ�ϝϮѧѧΣ�ν έϷ�ΏϮδѧѧϨϣ�ϲѧѧϓ

ΔτϴδѧѧΑ�ΔϓΎδѧѧϤΑ�ϒϴѧѧλ ήϟ���ѧѧο Ϯϳϭ�Ϣѧѧϗέ�ϞϜѧѧη��˻��ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΔѧѧϴϧΎϜϣ·��ϭΫ�ϭ�ΎѧѧϴϘϓ�ν έϷ�ς ѧѧΧ
.مناسیب متعددة طبقا لمناسیب األرض خارج المبنى

خط الرصیف.
حدود كتل الواجھة.
 شبابیكالبواب واأل فتحات.
غاطسةالبارزة أو التشكیالت ال.
حدود الدروة، الكوبستة، المصبعات المعدنیة للدرابزین : تراساتال .
وأي تشكیالت معماریة أخرىحلیات وكرانیشالالت، مظال ،.
األسفال.
تقسیمات البیاض والتكسیات.
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�ϱήѧѧΧ�ΐ ϴτ θѧѧΗ�ΩϮѧѧϣ�ϱ�ΕΎϤϴδѧѧϘΗ�ΔѧѧϳέΎϤόϣ�ΕϼϴϜθѧѧΗ�ϭ�ΔѧѧϬΟϮϟΎΑ��ˬϲΟΎѧѧΟί �ΏϮρˬήΘδѧѧϴϟϮϛ
).الخ... برجوال

�ϢѧѧγήΗϭϹ�ρϮѧѧτΧ�ϞѧѧϛρΎϘѧѧγ�–ΎϴΪѧѧΒϣ�-��ς ѧѧΨΑήϤΘδѧѧϣ�ϪϜϤѧѧγ�˹ �˼ϢѧѧϣΟϮϟ�ϞѧѧΘϛ�ΩϭΪѧѧΣ�˯ΎѧѧϬϧ·�ϢΘѧѧϳ�ϢѧѧΛ�ˬ�ΕΎѧѧϬ
�ΎϜϤѧγ�Ϟѧϗ�ρϮѧτΨΑϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ϲѧϓ�ΔѧΒϳήϘϟ�ϞѧΘϜϠϟ�ήѧϴΒϛ�ϚϤδΑ�ΔϬΟϮϟΎΑ�Γί έΎΒϟ�ΔϳέΎϤόϤϟ�ΕϼϴϜθΘϟ�ΩϭΪΣϭ

�Ϧϣ�ΔϬΟϮϟ�ϞΘϛ�ςΧ�ϚϤγ�ΡϭήΘϳ�ΚϴΤΑϭ�ΪόΑϷ�ϞΘϜϠϟ˹ �˽�ΓΪѧϴόΒϟ�ϞѧΘϜϠϟ�Ϣϣ�ϰѧϟ·�˹ �́Ϣѧϣ�ΔѧΒϳήϘϟ�ϞѧΘϜϠϟ���
�ρϮτΧ�ϲϗΎΑ�ϙήΘΗϭ�ρΎϘγ·�ϚϤδΑ�ΔϬΟϮϟ˹ �˼ϢϣˬΎϤϴδϘΗ�ρϮτΧ�ϢγήΗ�ΎϤϨϴΑ��ϒϠѧο �ΕΎϤϴδѧϘΗϭ�ν ΎϴΒϟ�Ε

�ϪϜϤѧѧγ�ς ѧѧΨΑ�ΕΎϴδѧѧϜΘϟ�ΕΎϤϴδѧѧϘΗϭ�ΏϮѧѧΑϷϭ�ϚϴΑΎΒθѧѧϟ˹ �˻�ϥ�ΎѧѧϤϛ�ˬϢѧѧϣ�ρϮѧѧτΨϟ�ήѧѧΜϛ�ϥϮѧѧϜϳ�ν έϷ�ς ѧѧΧ
).مم على األقل١.٢(سمكا 

.یوضح أن خط األرض یمكن أن یكون أفقیا أو ذو مناسیب متعددة طبقا لمناسیب األرض خارج المبنى) ٢(شكل رقم 
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.(Axis) المحاور - ٢
�έϭΎΤϤϟ�ϦϛΎϣ�ΪϳΪΤΗ�ϳ�ί έΎѧΒϟϭ�ΕΎѧΤΘϔϟΎΑ�ΎѧϬΘϗϼϋϭ�ΔϴΎθѧϧϹ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϦϛΎѧϣ�ϞѧϴΨΗ�ϭ�ΪϳΪΤΗ�ϰϠϋ�ΪϋΎδ
ΔϬΟϮϟΎΑ�β ρΎϐϟϭ����ϢγήΗϭ�έϭΎΤϤϟ�ϞϜѧη�β ϔϨѧΑ�ΔѧϬΟϮϟ�ϰѧϠϋϥΎѧϜϣ�β ѧϔϧ�ϲѧϓϭ�ϲѧϓ�ΓΩϮѧΟϮϤϟ�έϭΎѧΤϤϟ�
ΔѧѧϴϘϓϷ�ς ϗΎδѧѧϤϟΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ�ˬϳ�ήϭΪѧѧΑ�Ϟϔѧѧγ�Ϧѧѧϣϭ�ϰѧѧϠϋ�Ϧѧѧϣ�έϭΎѧѧΤϤϟ�ρϮѧѧτΧ�ϲϬΘϨΗϭ�˯ΎϤѧѧγ�ΎϬϠΧΪѧѧΑ�ΐ ѧѧΘϜ

ˬϡΎϗέ�ϭ�ϑ ϭήΤϛ�έϭΎΤϤϟ��ΔѧϴϘϓϷ�ς ϗΎδѧϤϟ�ϲѧϓ�ϩάѧΨΗ�ϱάѧϟ�ϢѧγϹ�β ѧϔϧ�έϮΤϤϟ�άΨΘϳϭΔѧϳάϴϔϨΘϟ�ˬ�ϧ�ήѧψ
 ).٦-٣، والمصطلحات والرموز ص ٣شكل رقم 

.(Dimensions) األبعاد - ٣
:وھي عبارة عن نوعین من األبعاد 

:  خطوط ارتفاعات خارجیة للمبنى- ا– ٢
: ى جانبي الواجھة من الخارج وھي عبارة عن خطینوترسم عل
ϝϭϷ��ϰѧѧϨΒϤϟ�ΔѧѧϬΟ�ϦѧѧϣˬΕί ϭήѧѧΒϟϭ�ΕΎѧѧΤΘϔϟ�ς ѧѧΧ�ϰϤδѧѧϳϭ�ˬ�Δϴѧѧγήϟ�ΕΎѧѧϋΎϔΗέϻ�ϪѧѧϴϠϋ�ѧѧο Ϯϳϭ�

�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϬΟϮϟ�ϲΑΫΎѧѧΟ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩϮѧѧΟϮϤϟ�ΔδѧѧρΎϐϟ�ϭ�Γί έΎѧѧΒϟ�˯ΰѧѧΟϷ�ϭ�ΕΎѧѧΤΘϔϟ�ϊ ѧѧϴϤΠϟ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ
).  القطاعات-لوحات- لوحة ویمكن عدم رسم ھذا الخط نظرا لتكراره في.(الجھتین
ϲ ϧΎѧѧΜϟ��ϲѧѧϠϜϟ�ωΎѧѧϔΗέϻ�ς ѧѧΧ�ϰϤδѧѧϳϭˬ�ϰѧѧΘΣϭ�ΝέΎѧѧΨϟ�Ϧѧѧϣ�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�ϲѧѧϠϜϟ�ωΎѧѧϔΗέϻ�ϪѧѧϴϠϋ�ѧѧο Ϯϳϭ�

. منسوب الرصیف أو األرض الطبیعیة حولھ

:  التشكیالت المعماریة بالواجھةأبعاد -٢ – ٢
ϓ�ϭ�Ύϴѧѧγέ�ϢѧѧγήΗ�ΩΎѧѧόΑ�ρϮѧѧτΧ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ϲѧѧϫϭ�ϞΧΪѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϬΟϮϟ�ϲѧѧϓ�ϢѧѧγήΗϭ�ΪѧѧϳΪΤΘϟ�ϼΛΎѧѧϣ�ϭ�ΎѧѧϴϘ

ϞѧѧΜϣ�ΔѧѧϬΟϮϟΎΑ�ΓΩϮѧѧΟϮϤϟ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ΕϼϴϜθѧѧΘϟ�ΕΎѧѧγΎϘϣ��ΔѧѧϳήΩ�ήѧѧϴϏ�ϭ�ΔѧѧϳήΩ�ΩϮѧѧϘϋˬΔѧѧϠΛΎϣ�ζ ϴϧήѧѧϛ��ˬ
Δλ ΎΧ�ϝΎϜη�ΕΫ�ΕΎΤΘϓˬ�����ΔϬΟϮϟΎΑ�ΦϟρήθѧΑ�ΎϬΟΎΘϨΘѧγ�ϭ�ΎϫΪѧΟϮΗ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ΩΎѧόΑϷ�ϩάѧϫ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�

ΕΎѧϋΎτϘϟ�ϭ�ΔѧϴϘϓϷ�ς ϗΎδϤϟ�ΕΎΣϮϟ�Ϧϣ�ϱ�Ϧϣ��ϧέ�ϞϜѧη�ήѧψ�Ϣѧϗ˼�ι �ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟϭ�ˬ˼-
٩(. 

:(Levels) المناسیب - ٤
�ΔѧѧϬΟϮϟ�ϲΒϧΎѧѧΟ�ΪѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ϊ ѧѧο ϮΗϭˬήϴϐѧѧλ �ΔѧѧϬΟϮϟ�ν ήѧѧϋ�ϥΎѧѧϛ�Ύѧѧϣ�Ϋ·�Ϊѧѧϳΰϳ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧϬΟϮϟ�ϲѧѧϓ�Ύѧѧϣ�

�ΕΎϴѧο έ�ΏϮδѧϨϣ�Δѧϗϼϋ�ι ϼΨΘѧγ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϬϨϣϭ�ˬΔѧϬΟϮϠϟ�ϦϴΒϧΎѧΠϟ�ϼϛ�ϰϠϋ�ΐ ϴγΎϨϤϟ�ϢγήΗ�ΎϬο ήϋ
�ϊ ѧѧѧϣ�ϰϨΒϤϟΎѧѧѧΑ�ΔѧѧѧϔϠΘΨϤϟ�έϭΩϷ�ΔѧѧѧϬΟϮϟΎΑ�ΔѧѧѧϔϠΘΨϤϟ�ΕϼϴϜθѧѧѧΘϟ�ϭ�ζ ϴϧήѧѧѧϜϟ�ϭ�Εί ϭήѧѧѧΒϟ�ϭ�ΕΎѧѧѧΤΘϔϟ

. الخارجیة
ϭϳ�Ϣγή�ΏϮδϨϤϟ�ΰϣέ�ϞϜη�ϰϠϋ�Ύϣ·Ϧϴϔμ Ϩϟ�ΪΣ�ϞϠψϳϭ�Ϧϴϔμ ϧ�ϰϟ·�ϡϮδϘϣ�ϞϔγϷ�Ϫγέ�ΚϠΜϣ�ϰѧϠϋ�ϭˬ

). راجع أشكال الرموز والمصطلحات( نصفھا السفلي مظلل دائرةشكل 
ΕΎϴο έϷ�ΐ ϴτ θΗ�ϯ ϮΘδϤϟ�ΏϮδϨϤϟ�ΐ ΘϜϳϭ�ήѧϬυ�ϯ ϮΘδѧϣ�Ϫѧϴϓ�ΐ ѧΘϜϴϓ�τ δѧϟ�έϭΩ�ΪѧϋΎϣ�έϭΩϷ�ϞϜϟ�

. البالطة الخرسانة المسلحة

البيانات املطلوب توقيعها على الواجهات التنفيذية: ثالثا 

:  تتمثل فيوھي

:  أماكن أسقف وأرضیات األدوار المختلفة بالمبنى-١
�ΔότϘΘϣ�ρϮτΧ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϫϭ�˰˰��˰˰��˰˰���ϊ ο ϮΗ�ΔϬΟϮϟ�ϞΧΩ�ϰϠϋ�ϴѧο ϮΘϟ�ΔѧϬΟϮϟ�ϲΒϧΎΟ�ϭ�ΐ ϧΎΟ

�β ρΎϐϟϭ�ί έΎΒϟϭ�Δλ ΎΨϟ�ΕϼϴϜθΘϟϭ�ΕΎΤΘϔϟΎΑ�ϰϨΒϤϟ�ϒϘγϭ�ΕΎϴο έ�Δϗϼϋ�����ϰѧϠϋ�ΓΩϮѧΟϮϤϟ�Φϟ
ΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ΔѧѧϬΟϮϟ���Ϧѧѧϣ�ϢѧѧγήΗϭ˼�ϲѧѧϫ�ρϮѧѧτΧ���ΔѧѧϴϨτΑΔѧѧρϼΒϟ�ήѧѧϬυ�ˬΔΤϠδѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ��ΔѧѧρϼΒϟ�
. )٥-٣، والمصطلحات والرموز ص ٢م ظر شكل رقان( مستوى تشطیب األرضیةالخرسانة المسلحة، 



الواجھات التنفیذیةالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                                 ٤-٣

:  أنواع تشطیبات الواجھة- ٢
:ویوضح ذلك بإحدى طریقتینحیث یتم تحدید أنواع وأماكن التشطیبات المختلفة على الواجھة 

.كتابة أنواع التشطیبات على الواجھة مباشرة: الطریقة األولى –أ 
�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϘϳήτ-ب ϟ���ϡΎϗέ�ϊ ο ϭ�Δϳΰϣέ�ϑ ϭήΣ�ϭ�ϞΧΩ�ΔѧϳϭΰΑ�ΔѧϠΎϣ�ΕΎόΑήϣ˽˾�˸ˬ�ϭ�ΕΎѧϨϴόϣ�ˬ

ήϭΩ�ϭ�ήΒόϳ�ΚϴΤΑ��Ϣϗέ�Ϟϛΰϣέ�ϭ�Ϧϋ�ΔѧϬΟϮϟ�Ϧѧϣ�˯ΰѧΠϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�ϡΪΨΘδѧϤϟ�ΐ ϴτ θѧΘϟ�ωϮѧϧ���
�ϢΘѧϳ�ΔѧϘϳήτ ϟ�ϩάѧϫ�ϲϓϭ�ΔѧϴϋϮϧ�Ϧѧϣ�ϪѧϴϨόΗ�Ύѧϣϭ�ί Ϯѧϣήϟ�ϚѧϠΗ�ϥΎѧϴΒϟ�ΕΎѧϬΟϮϟ�ΔѧΣϮϟ�ϲѧϓ�ϝϭΪѧΟ�Ϣѧγέ

.)٥-٣رموز ص ، والمصطلحات وال٢ظر شكل رقم ان( بیاض أو تكسیة للواجھات

: ضلف األبواب والشبابیك واتجاه حركة تقسیمات-٣
�ΪόΑ�Ϣγέ�ϚϴΑΎΒθϟϭ�ΏϮΑϷ�ΕΎΤΘϓ�ΔѧϴϘϓϷ�ς ϗΎδѧϤϟ�Ϧѧϣ�ΞΘϨΘδѧϣ�ϲѧγΪϨϫ�ρΎϘѧγΈϛ��ΔѧϬΟϮϟΎΑ��ΎϬϤϴδѧϘΗ�ϢΘѧϳ

�ΐ δѧѧΣ�ϒϠѧѧο �ϰѧѧϟ·�ς ϘδѧѧϤϟΎΑ�ΎϬρΎϘѧѧγ·�ϊ ѧѧϣ�ΏϮѧѧΑϷ�ϒϠѧѧο �ΕΎϤϴδѧѧϘΗ�ϖΑΎѧѧτΘΗ�ΚѧѧϴΤΑϭ�ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ϢϴϤμ ѧѧΘϟ
ο Ϯϳ�ϥ�ΐ Πϳ�ΎϤϛ�ˬϲϘϓϷϚϴΑΎΒθϟϭ�ΏϮΑϷ�ϰϠϋ�ϒϠπ ϟ�Θϓ�ϩΎΠΗ��ΔѧΘΑΎΜϟ�ΔϔϠπ ѧϟΎϓ�˭ΎѧϬΘϛήΣ�ΔѧϘϳήρϭ�

�ϊϠπ ѧϟ�ϒμ ΘϨϣ�Ϯϫ�Ϫγέ�ΔότϘΘϣ�ρϮτΧ�Ϧϣ�ΚϠΜϣ�ΎϬϴϠϋ�Ϣγήϳ�ΎϴϠμ ϔϣ�ΔϛήΤΘϤϟ�ΔϔϠπ ϟϭ�ˬΔϏέΎϓ�ϢγήΗ
ϼμ ϔϣ�ϪΑ�ϱάϟΕϘϤϟ�ϊϠπ ϟ�Ϯϫ�ϪΗΪϋΎϗϭ�ΔϔϠπ ϟ�ΔϛήΣ�Ύ�ϲѧϓ�ϢϬѧγ�ΎѧϬϴϠϋ�Ϣѧγήϳ�ΔѧϘϟΰϨϤϟ�ΔϔϠπ ѧϟ�ΎϤϨϴΑ�ˬϞΑ

.)٧-٣ ، ص ٦-٣، والمصطلحات والرموز ص ٢ظر شكل رقم ان(  حركة الضلفةاتجاه

ϭΗϷ�ο ϮϜηΎϴϟΎΘϟ�ϝΔ���Ϣϗέ�ϞϜη˼�Ϣϗέ�ϞϜη�ϰϟ·��̀�ΔϠΜϣ�ϬΟϭ�ϰϠϋΕΎ�ΔϳάϴϔϨΗ��ΎѧΘϬϴϠΗ�ϲѧΘϟ�ΡϮѧϠϟ�ѧο ϮΗ�ΎѧϤϛ
.واجھة تنفیذیةمصطلحات ورموز ال
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مصطلحات ورموز

لوحة الواجهات التنفيذية
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خطوط الرسم: أوال

لمباني اخط إسقاط

 مم٠.٣  یبدأ منسمك
للخطوط البعیدة ویصل 

مم للخطوط ٠.٨إلى 
، القریبة
مستمر

األرضخط 
مم، ١.٢  ال یقل عنسمك

مستمر

 الشبابیك واألبواب خط إسقاط
واألبواب وتقسیمات ضلف النوافذ

مم إلى ٠.٢سمك من 
مستمر خط ،مم٠.٣

إتجاه فتح ضلف النوافذ واألبواب
مم، ٠.٢سمك 
متقطعخط 

خط محاور
مم، ٠.٢سمك 

خط ونقطة

خط أبعاد
مم٠.٢سمك 

كما بالشكل

خط نھایة
مم٠.٢سمك 

كما بالشكل

مم٠.٢سمك خط تھشیر

الرموز واملصطلحات بلوحة الواجهات: ثانيا

مم٦-٥قطر دائرة منسوب

لمنسوب على طبقات األرضیةكتابة ا
خارج الواجھة

رسم طبقات األرضیة
داخل الواجھة

في األدوار المتكررة
كتابة المنسوب

لبالطة السطح

مم١٤-١٢قطر إسم المحور

بیاض أو (تشطیبات الواجھة 
)كسوة

مم ٨-٦مربع طول ضلعھ 
بداخلھ رمز لنوع 

التشطیب
أو

كتابة التشطیب فوق خط 
ینتھي بنقطة تشیر لمكان 

التشطیب
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الواجهةرسم عناصر : ثالثا

.خطوط اإلسقاط للواجھة -١

�ρϮѧѧτΧ�ϲѧѧϫ�ΔѧѧϬΟϮϟ�ρΎϘѧѧγ ·�ρϮѧѧτΧρΎϘѧѧγ ·�ϭ�ΕΎѧѧΤΘϔϟ�ϭ�ςϮѧѧΤϟ�
الساللم أو أي تشكیالت معماریة أخرى

�ϪѧϧϮϛ�ςѧΨϟ�ϚϤѧγ�ϲѧϓ�ϰѧϋήϳ�ΓήϤΘδѧϣ�ρϮτΧ�ρΎϘγϹ�ρϮτΧ�ϢγήΗ
ΪѧϴόΑ�ϯ ϮΘδѧϣ�ϲѧϓ�ϭ�ΔѧϬΟϮϠϟ�ΐ ѧϳήϗ�ϯ ϮΘδѧϣ�ϲѧϓˬѧѧϣ�ΪѧΒϳ�ϚϤδѧΑϭ� ن

.مم للخطوط القریبة٠.٨مم للخطوط البعیدة ویصل إلى ٠.٣

خطوط المحاور بالواجھة -٢

�ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�έϭΎѧѧΤϣ�ϞϜѧѧη�β ϔϨѧѧΑ�ϢѧѧγήΗ�ΔѧѧϬΟϮϟ�έϭΎѧѧΤϣ�ρϮѧѧτΧ
.وكذلك دوائر المحاور

ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϬΟϮϟ�έϭΎѧѧΤϣ�ρϮѧѧτΧ��ρΎϘѧѧγ ·�ϢΘѧѧϳ���ϢѧѧγήΗϭ
.أسفل الواجھةدوائر المحاور إما أعال الواجھة فقط  أو أعال و

 النوافذ واألبواب-٣

.یتم إسقاط األبواب والشبابیك ھندسیا من المسقط األفقي
�ΔѧϬΟϮϟ�ρϮѧτΧ�ϚϤѧγ�ϱϭΎδѧϳ�ϚϤδѧΑ�ϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎѧΒϟ�ΩϭΪΣ�ϢγήΗ

�ΎϬϜϤѧγ�ΕΎѧγΆγ�ΔτѧγϮΑ�ϒϠο. طبقا لقربھا أو بعدھا �ϰϟ·�ϢδϘϳ�ϢΛ
.مم٠.٢مم تقریبا ترسم بسمك ١
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 والنوافذاتجاھات فتح األبواب -٤

ضلفتین كل منھما مفصلیا حول محور 
رأسي

ضلفتین كل منھما مفصلیا حول 
محور أفقي

�ςѧѧϘϓ�ΔѧѧϛήΤΘϤϟ�ϒϠπ ѧѧϠϟ�Θѧѧϔϟ�ϩΎѧѧΠΗ�ϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�ϰѧѧϠϋ�Ϣѧѧγήϳ
.وتترك الضلف الثابتة فارغة

�ΔѧѧΌϴϫ�ϰѧѧϠϋ�Ϣѧѧγήϳ�ΔϴϠμ ѧѧϔϤϟ�ϒϠπ ѧѧϠϟ�Θѧѧϔϟ�ϩΎѧѧΠΗ�ϲόϠѧѧο�Ϧѧѧϣ�ΚѧѧϠΜϣ
�ΔѧϬΟ�ϲѧϓ�ϪѧΗΪϋΎϗϭ�ΔϠμ،خطوط متقطعة ѧϔϤϟ�ΔѧϬΟ�ϲѧϓ�ΚѧϠΜϤϟ�α έ�

ΔϔϠπ ϟ�Θϓ�ξ ΒϘϣ��ϥ�ϰѧϋήϳϭ��ΔϴϠμ ѧϔϤϟ�ϒϠπ ѧϟ�άѧϓϮϨϠϟ�ΘѧϔΗ�Ϊѧϗ
.رأسیا أو أفقیا

ϢϬѧγ�ΔΌϴϫ�ϰϠϋ�Ϣγήϳ�ΔϘϟΰϨϤϟ�ϒϠπ Ϡϟ�Θϔϟ�ϩΎΠΗ�ΔѧϛήΣ�ϩΎѧΠΗ�ϲѧϓ�
 .الضلفة

الضلفة الیمنى تفتح مفصلیا حول محور 
رأسي والضلفة الیسرى ثابتة

لقة الضلفة الیمنى منز
(Sliding)

 والضلفة الیسرى ثابتة

تشطیبات الواجھة -٥

:البیاض
�ϩάѧϫ�ϢѧγήΗ�ΔδѧρΎϏ�β ϴϣήѧόΑ�ΕΎϤϴδѧϘΗ�ΔѧϬΟϮϟ�ν ΎѧϴΑ�ϲϓ�ϥΎϛ�Ϋ·

.مم٠.٢العرامیس بخطوط ذات سمك 

:التكسیات
�ΔѧѧϬΟϮϟ�ΕΎϴδѧѧϜΗ�ΕΎϤϴδѧѧϘΗ�ρϮѧѧτΧ�ϢѧѧγήΗ�ΕΎѧѧϬΟϭ�ΏϮѧѧρˬ�ήѧѧΠΣ�

�ϲϧϮѧѧѧѧϋήϓ�����Φѧѧѧѧϟ���ϚϤѧѧѧѧγ�ΕΫ�ρϮѧѧѧѧτΨΑ˹ �˻Ϣѧѧѧѧϣ��ήϳϭ�ϲѧѧѧѧϓ�ϰѧѧѧѧϋ
. تكون بمقیاس الرسم للواجھةأنالتقسیمات 

 األبعاد الخارجیة والمناسیب-٦

ςѧϘϓ�ΔѧϬΟϮϠϟ�ϲϠϜϟ�ωΎϔΗέϻ�ΔΑΎΘϛ�ϢΘϳˬ�ϒϴѧλ ήϟ�Ϧѧϣ�ΔϓΎδѧϤϟ�Ϯѧϫϭ�
. حتى دروة السطح) أو من خط األرض(

�ϲѧϠϜϟ�ωΎѧϔΗέϻ�ΐ ѧΘϜϳ�ωΎѧϔΗέϻ�ϲѧϔϠΘΨϣ�ϦϴѧΘϠΘϛ�Ϧѧϣ�ϰѧϨΒϤϟ�ϥΎϛ�Ϋ·ϭ
.حدهلكل كتلة على 

�ήϬψΘѧγ�ΎѧϬϧ�ΚѧϴΣ�ΔѧϬΟϮϠϟ�ΔѧϴΟέΎΧ�ΔϴϠϴμϔΗ�ΕΎϋΎϔΗέ�ΔΑΎΘϛ�ϢΘϳ�ϻ
.بالتفصیل في لوحة القطاعات
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األبعاد الداخلیة -٧

ϢΘѧϳ�ϻ�ϭ�ΕΎѧѧΤΘϔϠϟ�˯Ϯѧγ�ΔѧѧϬΟϮϠϟ�ΔѧϴϠΧΩ�ΔϴϠϴμ ѧѧϔΗ�ΕΎѧϋΎϔΗέ�ΔѧѧΑΎΘϛ�
�ΔѧѧѧΣϮϟ�ϲѧѧѧϓ�Ϟϴμ ѧѧѧϔΘϟΎΑ�ήϬψΘѧѧѧγ�ΎѧѧѧϬϧ�ΎѧѧѧϤϟΎρ�ΔϴϠϴϜθѧѧѧΗ�ήѧѧѧλ ΎϨϋ�ϱϷ

.القطاعات

�ϚϟάѧѧϛϭϢΘѧѧϳ�ϻ�ΔѧѧΑΎΘϛ��˯Ϯѧѧγ�ΔѧѧϬΟϮϠϟ�ΔѧѧϴϠΧΩ�ΔϴϠϴμ ѧѧϔΗ�ΔѧѧϴϘϓ�ΩΎѧѧόΑ
�ϲѧϓ�Ϟϴμ ѧϔΘϟΎΑ�ΎѧϬΘΑΎΘϛ�ϢΗ�ΎϬϧ�ΎϤϟΎρ�ΔϴϠϴϜθΗ�ήλ ΎϨϋ�ϱϷ�ϭ�ΕΎΤΘϔϠϟ

.لوحة المساقط األفقیة

�ΩΎѧόΑ�ΔΑΎΘϛ�Ϸ�ΔѧϴϠΧΩ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ΔѧϬΟϮϟΎΑ�ΔѧϳέΎϤόϣ�ήѧλیتم فقط ΎϨϋ�ϱ
ΕΎѧѧϋΎτϘϟ�ϭ�ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�ΔѧѧΣϮϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϫέϮϬυ��ϚѧѧϟΫ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϠΜϣ:

ϨΤϧ�ήτϗ�ϒμ ϧΏΎѧΑ�ϭ�ϙΎΒѧη�ΔѧΤΘϓ�ϲϓ�ΪϘϋ�˯Ύˬ�ΔϴϠϴϜθѧΗ�ΕΎѧΤΘϓ�ϱ�
��ϞϜѧη�ϭΫ�ΏΎѧΑ�ϭ�ϙΎΒѧη�ΔѧΤΘϓ�ΩΎόΑ،في دروة السطح أو دروة تراس

).الخ...  أبعاد عنصر تشكیلي مائل ،یختلف عن الشكل المستطیل



 الطبقات العازلةالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                                 ٦-٣
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نبذة خمتصرة عن 

الطبقات العازلة

لالسرتشاد بها 

ت التفصيليةيف لوحات القطاعات والقطاعا
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:املواد العازلة للرطوبة

: كالتالي من المواد العازلة حسب المكون األساسي لھات ھناك ثمانیة مجموعا
. مواد عازلة على أساس بیتومیني ساخن-١
 . مواد عازلة على أساس بیتومیني بارد-٢
 . مواد عازلة من مستحلبات بیتومینیة على البارد-٣
.ساس شرائح بیتومینیة مواد عازلة على أ-٤
. مواد عازلة على أساس الرقائق البالستیك المرنة-٥
. مواد عازلة على أساس المواد األسمنتیة المعدلة-٦
. مواد عازلة على أساس مواد راتنجیة-٧
. مواد عازلة عبارة عن إضافات مواد للخراسانات، و المواد الحمة-٨

: مواد عازلة على أساس بيتوميني ساخن-١

ϝϭήѧΘΒϟ�ήѧϴτϘΗ�Ϧѧϣ�ΞΘѧϨΗ�ΩϮѧγ�ϥϮѧϟ�ΕΫ�ϡϮѧϘϟ�ΔΟΰϟ�ΔϠΎγ�ΓΩΎϣ�Ϯϫ�ϦϴϣϮΘϴΒϟ�ΔѧϴϧϮΑήϛϭέΪϴϫ�ΩϮѧϣ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘϳϭ�
.ثقیلة ویتواجد منھ عدة أنواع تتفاوت في صالبتھا في درجات الحرارة العادیة

 :عازلة على أساس بیتومیني ساخن المواد ال طرق استخدامومن أمثلة
ƒ�ϝΰόϟ�Αϟ�ϦϴϣϮΘϴΒϟΎϲρΎѧτ ϤϦΧΎδѧϟ�ϰѧϠϋ����ΔѧΟέΪϟ�ϪϨϴΨδѧΗ�ΪѧόΑ�ϲρΎѧτ Ϥϟ�ϦϴϣϮѧΘϴΒϟ�ΐ Ϝδѧϳ˺ ́ ˹�˸�ϰѧϠϋ�

�ΔѧϘΒτ ϟ�ϚϤѧγ�ϥϮϜϳϭ�Δλ ΎΧ��Ϫϟΰϋ�ΩήϤϟ�τ δϟ˼Ϣѧϣ���ϲѧϓ�ϞϤόΘδѧϳ�ΎѧϤϛ�ΕΎѧϧϮϜϠΒϟϭ�ΕΎѧΟήΠϠϟ�Ϡμ ѧϳϭ
.الكباري والخزانات

ƒ��ϭ�ΔѧϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ΔѧτϠΨϟ�ϚΘѧѧγΎϤϟ����Ϟѧϣέ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧϜΘΗϭ��ϦϴϣϮѧΘϴΑΐ Ϡѧѧλ �ΓΩΪѧѧΤϣ�ΐ δѧϨΑ���ϟ�Ϡμ ѧΗϭ��ϝΰѧѧό
��Ϣѧγ˻-١سم كما أنھا تصلح لعزل األرضیات وبسمك ١مك حوالي الحوائط من الداخل أو من الخارج وبس

�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϘΒτ ϟ�ΔѧѧϳΎϤΤϟ�ΏϮѧѧτ ϟ�Ϧѧѧϣ�κ ϴѧѧϤϗ�˯ΎѧѧϨΒΑ�ϚѧѧϟΫϭ�ΔѧѧϘϳήτ ϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϘΒτ ϟ�ΔѧѧϳΎϤΣ�ΐ ѧѧΠϳϭ
�ΔѧѧϘΒτΑ�ΕΎϴѧѧο έϸϟ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϘΒτ ϟ�Δѧѧϴτ ϐΘΑ�ϭ�ˬΝέΎѧѧΨϟ�Ϧѧѧϣ�ϭ�ϞΧΪѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�˯Ϯѧѧγ�Δϴѧѧγήϟ�ϢѧѧΛ�ΔѧѧγΎϴϠϟ�Ϧѧѧϣ

.الخرسانة

:  مواد عازلة على أساس بيتوميني بارد-٢

 .البرایمر البیتومیني، الطالء البیتومیني البارد: المواد المستخدمة ھي
�ϊϣ�ΔϘϳήτ ϟ�ϩάϬΑ�ϝΰόϟ�Ϡμ ϳϭΔѧϴϧΪόϤϟ�ϒϘѧγϭ�ΔϴϧΎѧγήΨϟ�τ γϷ��ϭ�ϲϨϴϣϮѧΘϴΒϟ�ήϤϳήΒϟΎѧΑ�ϥΎϫΪѧϟΎΑ�ϝΰѧόϟ�ϢΘѧϳ

. الدھان بوجھین أو ثالثة أوجھ بالدھان البیتومیني الباردوجھ واحد وبعد جفافھ یتم

:  على الباردمن مستحلبات بيتومينيةعازلة  مواد -٣

ϥϮѧϜϳϭ�ΔѧΒϳάϣ�ΩϮѧϣϭ�ϦϴϣϮѧΘϴΒϟ�ΎѧϬϴϓ�ϞΧΪϳ�ΔϠΎγ�ΩϮϣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΔϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ΕΎΒϠΤΘδϤϟϭΐ ϠΤΘδѧϤϟ�ϥΎϫΪѧϟ�ϞѧΒϗ��
.ائق صلبة القوام وبعد البخر عبارة عن رقة سائلعبارة عن مادة

:  مستحلبات بیتومینیةعازلة على أساسومن أمثلة المواد ال
).سیروتكت: اإلسم التجاري (المستحلب البیتومیني العادي ▪
 ).سیروبالست: اإلسم التجاري (المستحلي البیتومیني المطاطي ▪
).سیروتكت إس: اإلسم التجاري(المستحلب البیتومیني الفضي ▪

 .بیتومینیة التبرایمر المستحلبا
 .خلطات المستحلبات البیتومینیة

�ϝϮѧλ Ϯϟ�ϰѧΘΣ�ϪѧΟϭ�ΓΪѧϋ�ϲϨϴϣϮѧΘϴΒϟ�ΐ ϠΤΘδѧϤϟΎΑ�ϥΎϫΪϟ�ϢΘϳ�ϪϓΎϔΟ�ΪόΑϭ�ΐ γΎϨϤϟ�ήϤϳήΒϟΎΑ�ΪΣϭ�ϪΟϭ�ϥΎϫΪϟ�ϢΘϳ
ΏϮϠτ Ϥϟ�ϚϤδϠϟ���ϥΎϤπ ѧϟ�Δϴγήϟ�ςϮΤϟ�ϰϠϋ�Δλ ΎΧ�ϦθΨϟ�ϞϣήϟΎΑ�Ϫηέ�ϢΘϳ�ΓήηΎΒϣ�ήϴΧϷ�ϪΟϮϟ�ϥΎϫΩ�ΪόΑϭ

 .البیاضتماسكھ مع طبقة 
.تصلح ھذه الطریقة لعزل األرضیات والحوائط واألسقف واألسطح المائلة



 الطبقات العازلةالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                                 ٢-٤

�ΔϴϘϓϷ�Δϟί Ύόϟ�ΔϘΒτ ϟ�ΔϳΎϤΣ�Γέϭήο �ϰϋήϳ�ΔѧϳΫΎϔϨϟ�ϞѧϴϠϘΘϟ�ΕΎϓΎѧο ·�ΎѧϬϴϟ·�ϑ Ύπ ѧϤϟ�ΔϴΘϨϤѧγϷ�ΔѧϧϮϤϟΎΑ�ΎѧϬΘϴτ ϐΘΑ
�ΔѧϘΒτ ϟ�ΔѧϳΎϤΣ�ϢΘѧϳ�ΔѧϠΎϤϟ�τ γϷ�ϲϓ�ΎϤϨϴΑ�ΔϴϘϓϷ�τ γϷϭ�ςϮΤϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϚϟΫϭ�ΐ ϠΤΘδѧϤϟΎΑ�ΎϬϧΎϫΪѧΑ�ΓήѧϴΧϷ

. البیتومیني الفضي العاكس للضوء والحرارة مع تجدیده سنویا
ΔϴΟέΎΨϟ�ΔϬΠϟ�ϲϓ�ΖϧΎϛ�ϥ�ΎϬϧΈϓ�Δϴγήϟ�Δϟί Ύόϟ�ΔϘΒτ ϟ�Ύϣ��ΐ ΟϮϣ�ϝΰϋ��Ϧѧϣ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�ΎѧϬΘϳΎϤΣ�ΐ ѧΠϳ�ϼϓ�

. نتیجة ضغط الماء االنفصال عن الحائط فیجب بناء قمیص طوب لحمایتھا من)عزل سالب (جھة الداخل
:لعزل أجزاء المبنى كما یليالمستحلب المناسب نوع یتم اختیار 
ƒϡϭέΪѧѧΒϟ�ΖѧѧΤΗ�ΓΪѧѧϤϋϷ�ΏΎѧѧϗέϭ�ΪѧѧϋϮϘϟϭ�ΕϼϤδѧѧϟ�ϝΰѧѧϋ����ϭ�ϱΩΎѧѧόϟ�ϲϨϴϣϮѧѧΘϴΒϟ�ΐ ϠΤΘδѧѧϤϟ�ϞϤόΘδѧѧϳ

.المطاطي
ƒΔΤϠδѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�Ϧѧѧϣ�ϡϭέΪѧѧΒϟ�ΕΎϴѧѧο έϭ�ςϮѧѧΣ�ϝΰѧѧϋ����ϱΩΎѧѧόϟ�ϲϨϴϣϮѧѧΘϴΒϟ�ΐ ϠΤΘδѧѧϤϟ�ϞϤόΘδѧѧϳ�ϭ

.المطاطي
ƒ�ςϮѧѧΣ�ϝΰѧѧϋ��ΏϮѧѧτ ϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϡϭέΪѧѧΒϟΔϧΎѧѧγήΨϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϡϭέΪѧѧΒϟ�ΕΎϴѧѧο έϭΔѧѧϳΩΎόϟ����ΐ ϠΤΘδѧѧѧϤϟ�ϞϤόΘδѧѧϳ

ϲ ρΎτ Ϥϟ�ϲϨϴϣϮΘϴΒϟ��Ϧѧϋ�ΐ ϠΤΘδѧϤϟΎΑ�ϥΎϫΪѧϟ�Εήѧϣ�ΩΪѧϋ�ϞϘϳ�ϻϭ�˼�ΕΎѧϘΒρ���ϚϤѧγ�ϲϟΎѧϤΟΈΑ˺Ϣѧγ����Ϊѧϗϭ
. سم٢-١یصل السمك من 

ƒϭ�ΦΑΎѧτ Ϥϟϭ�ΕΎѧϣΎϤΤϟ�ϝΰϋ��ΔϴϧΎѧγήΨϟ�τ ѧγϷ��ϟ�ϞϤόΘδѧϳϲ ρΎѧτ Ϥϟ�ϭ�ϱΩΎѧόϟ�ϲϨϴϣϮѧΘϴΒϟ�ΐ ϠΤΘδѧϤ��
�ήѧΩ�ϝΰѧϋ�Γέϭήѧο����ΕΎϘΒρ���ϚϤѧγ�ϲϟΎϤΟΈΑ˺Ϣѧγ˼�-٢وال یقل عدد مرات الدھان بالمستحلب عن  �ϊ ѧϣ

ΕΎѧϧϮϜϤϟ�β ϔϨΑ�Γέί ϭ�ωΎϔΗέΎΑ�ςϮΤϟ���ϝΰѧϋ�Δѧϴτ ϐΗ�Ϧѧϋ�˯ΎϨϐΘѧγϻ�ϦѧϜϤϳ�ΔϠϤόΘδѧϣ�ήѧϴϐϟ�τ ѧγϷ�ϲѧϓϭ
ΪѧѧΣϭ�ϪѧѧΟϭ�ϦϫΪѧѧΗ�ϥ ѧ́ѧΑ�ΔѧѧϳΎϤΤϠϟ�ΔѧѧγΎϴϟ�ΔѧѧϘΒτΑ�ΔѧѧΑϮρήϟ�ΓέήѧѧΤϠϟ�β ϛΎѧѧόϟ�ϲπ ѧѧϔϟ�ϲϨϴϣϮѧѧΘϴΒϟ�ΐ ϠΤΘδѧѧϤϟΎΑ�

.والضوء
ƒϞλ Ϯϓ�ϝΰϋ�ε ΎϤϜϧϻϭ�ΩΪϤΘϟ���ϲρΎτ Ϥϟ�ϲϨϴϣϮΘϴΒϟ�ΐ ϠΤΘδϤϟ�ϞϤόΘδϳ�ϲΟΎѧΟΰϟ�ϑ Ϯμ ϟ�ήη�ϪϴϠϳ�

.  طبقات٣ -٢ال یقل عدد مرات الدھان بالمستحلب عن  بحیث وثم الدھان بالمستحلب 

: مواد عازلة على أساس شرائح بيتومينية-٤

�ˬΔѧѧϴϟΎΘϟ�ΔΘδѧѧϟ�ωϮѧѧϧϷ�ΎѧѧϬϨϣ�ήϛάѧѧϳϭ�ˬϒΎѧѧϔϟ�ϭ�Υήѧѧϓ�ΔѧѧΌϴϫ�ϰѧѧϠϋ�ϥϮѧѧϜΗϭ�Ύѧѧϴϟ�ΎϬόϨѧѧλ �ϢΘѧѧϳ�ΔϴθѧѧϏ�ϭ�ήѧѧη�ϲѧѧϫϭ�
�ϻ�α ΩΎδѧѧϟ�ωϮѧѧϨϟ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ϦΧΎδѧѧϟ�ΪδѧѧϛΆϤϟ�ϦϴϣϮѧѧΘϴΒϟ�ϡΪΨΘѧѧγΎΑ�ϖμ ѧѧϠΗ�ΎѧѧϬϧ�ϲѧѧϓ�ϰѧѧϟϭϷ�ΔδѧѧϤΨϟ�ωϮѧѧϧϷ�ϙήΘθѧѧΗϭ

. شركة إنسومات ومن أمثلة تلك الشرائح منتجات.یحتاج في لصقھ إلى البیتومین
. الشرائح البیتومینیة من اللباد المعالج بمواد بیتومینیة▪
. الشرائح البیتومینیة من األلیاف الزجاجیة المكسوة بمادة بیتومینیة من كال الوجھین▪
ƒϑ ΎϴϟϷ�Ϧϣ�ΔϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ήθϟ��ΔѧϴόϴΒτ ϟ���ˬΕϮѧΟ�ˬϥΎѧΘϛ�ˬζ ϴѧΧ�ϑ Ϯѧλ �ˬΐ θѧΨϟ�ΐ ѧϟ�ˬϦѧτ ϗ���ΓϮδѧϜϤϟ

.ة من كال الوجھینبمادة بیتومینی
ƒϦѧѧϣ�ΔѧѧϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ήθѧѧϟ��ΔѧѧϴϧΪόϤϟ�ΩϮѧѧϤϟ��ϮѧѧϴϧϮϣϮϟ�ˬα ΎѧѧΤϧ�ˬι Ύѧѧλ έ�ˬα ϮΘδѧѧΒγϡ���ΓΩΎѧѧϤΑ�ΓϮδѧѧϜϤϟ

. أو من وجھ واحدبیتومینیة من كال الوجھین
.المعالج بمواد بیتومینیة الشرائح البیتومینیة من البولي استر ▪
ƒΔϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ήθϟ��ΔϟΪόϤϟ���ϭ�ϖμ Ϡϟ�ΔϴΗΫϦϴΨδΘϟΎΑ�ϖμ ϠΗ�ϲΘϟ��ϦϴϣϮѧΘϴΑ�Ϧϣ�ΔϋϮϨμ ϣ�ϲϫϭ�ΪδѧϛΆϣ�

ϦϴϣϮѧѧΘϴΑ�ϭΔϟΎτΘѧѧγ�ΔѧѧϴϧΎϜϣ·ϭ�Δѧѧϧϭήϣ�ϪѧѧΎτ ϋϹ�ΔѧѧϳήϤϴϟϮΑ�ΩϮѧѧϣ�ΔϓΎѧѧο ΈΑ�ΞϟΎѧѧόϣ�ΐ Ϡѧѧλ ����Δϛήѧѧη�ΕΎѧѧΠΘϨϣ
.)Insumatإنسومات 

�ΪδѧϛΆϤϟ�ϦϴϣϮѧΘϴΒϟ�ϡΪΨΘѧγΎΑ�ΎѧϬϴϠΗ�ϲѧΘϟ�ΔѧϘΒτ ϟ�ΎѧϬΑ�ϖμ ѧϠΗ�ϢѧΛ�ήθѧϟ�Ϧϣ�ΔϘΒρ�ϊ ο ϭ�ϢΛ�ήϤϳήΒϟΎΑ�ϥΎϫΪϟ�ϢΘϳ�ϭ
ѧѧϟ�ΔϓΎδѧѧϤΑ�ΏϮѧѧϛέ�ϞѧѧϤϋ�ΓΎѧѧϋήϣϭ�ϦΧΎδ˺ ˹ΓέϭΎѧѧΠΘϤϟ�ήθѧѧϠϟ�Ϣѧѧγ�Ϡμ ѧѧΗ�ϟ�ΩϮѧѧϤϟ��ήѧѧη�α Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�Δѧѧϟί Ύό

ΔϴϨϴϣϮΘϴΑ��ΔϴΘϨϤѧγϷ�ΔѧϧϮϤϟΎΑ�ΎѧϬΘϴτ ϐΘΑ�ΎѧϬΘϳΎϤΣ�Γέϭήѧο �ϊ ѧϣ�τ ѧγϷϭ�ϒϘѧγϷϭ�ςϮΤϟϭ�ΕΎϴο έϷ�ϝΰόϟ�ϲѧϓ�
ϷΔϴϘϓϷ�τ γΔϴѧγήϟ�ςϮѧΤϠϟ�ΏϮѧρ�κ ϴѧϤϗ�˯ΎϨΒΑ�ΎϬΘϳΎϤΣϭ��Ϧѧϣ�ωϮѧϧ�Ϟѧϛ�Ϡμ ѧϳϭ�ѧϟ��ήθϟΔѧϴϨϴϣϮΘϴΒ�ϝΰѧόϟ�

:أجزاء المبنى كما یلي
ƒΓΪϤϋϷ�ΏΎϗέϭ�ΪϋϮϘϟϭ�ΕϼϤδϟ�ϝΰϋ����ΔѧϴΟΎΟΰϟ�ϑ ΎѧϴϟϷ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ήθѧϟ�Ϧѧϣ�ΔϘΒρ�ϞϤόΘδϳ

.الشرائح البیتومینیة من الجوت أو البولي استر ثم طبقة أو أكثر من
ƒϡϭέΪѧѧΒϟ�ΕΎϴѧѧο έϭ�ςϮѧѧΣ�ϝΰѧѧϋ���ϞϤόΘδѧѧϳΕΎѧѧϘΒρ�ΔѧѧΛϼΛ��Ϧѧѧϣ��Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ήθѧѧϟ�ΔѧѧόΑέϭ�ΕϮѧѧΠϟ

. وثالثة أوجھ دھان بالبیتومین المؤكسدالبولي استر طبقتین من شرائح أوأوجھ دھان 
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ƒϭ�ΦΑΎτϤϟϭ�ΕΎϣΎϤΤϟ�ϝΰϋ��ΔϴϧΎγήΨϟ�τ γϷ���ϭ�ΕϮѧΠϟ�Ϧѧϣ�ΔϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ήθϟ�Ϧϣ�ϦϴΘϘΒρ�ϞϤόΘδϳ
.البولي استر وثالثة أوجھ دھان بالبیتومین المؤكسد

ƒΔϴϧΎγήΨϟ�τ γϷ�ϝΰϋ����ήΘѧγ�ϲϟϮѧΒϟ�ϭ�ΕϮѧΠϟ�ϭ�ΩΎѧΒϠϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ήθϟ�Ϧϣ�ϦϴΘϘΒρ�ϞϤόΘδϳ
.وثالثة أوجھ دھان بالبیتومین المؤكسد

�ƒΔϴΒθΨϟ�τ γϷ�ϝΰϋ����ϚѧϟΫ�ϲѧϠϳ�ˬήϴϣΎδѧϤϟΎΑ�ΎϬΘϴΒΜΗ�ϊϣ�ΩΎΒϠϟ�Ϧϣ�ΔϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ήθϟ�Ϧϣ�ΔϘΒρ�ϞϤόΘδϳ
.لخرسانیةنفس المتبع في عزل األسطح ا

: املرنةالبالستيك مواد عازلة على أساس الرقائق -٥

: ھي لفات جاھزة مصنوعة من مواد بالستیكیة تفرد على األسطح المطلوب عزلھا ومنھا األنواع التالیة
.PIB بولي أیزوبیوتلین  ▪
.PVC                   فینیل كلوراید  بولي ▪
.ECB              وبولیمر بیتومین إیثیلین ك▪
.EPDM      إیثیلین بروبیلین داین مونومر ▪

: مواد عازلة على أساس املواد األمسنتية املعدلة-٦

�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧϜΗ�Ύѧϣ�ΎѧΒϟΎϏϭ�ˬΔτ θѧϨϟ�ΔѧѧϳϭΎϤϴϜϟ�ΩϮѧϤϟ�ξ ѧόΑϭ�ΔѧϣϮόϨϟ�ϖΎѧϓ�ΖϨϤѧγϭ�ΔѧѧϴϘϧ�ϝΎѧϣέ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘΗ�ΩϮѧϣ�ϲѧϫ
ΎΟ�ΪΣϭ�ΐ ϛήϣϑϦϴΒϛήѧϣ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΗ�ΎϧΎϴΣϭ�ΓήѧηΎΒϣ�ϝΎϤόΘѧγϻ�ϞѧΒϗ�ΎѧϤϬτϠΧ�ϢΘѧϳ�ϞΎѧγ�ήѧΧϵϭ�ϑ ΎѧΟ�ΎϤϫΪѧΣ����

:وتنقسم في نظریة العزل إلى طرقتین
).أدیكور: اإلسم التجاري ( مواد عازلة أسمنتیة بنظریة التغلغل داخل الجسم الخرساني▪
).٣١٢ركیمابو: اإلسم التجاري( مواد عازلة أسمنتیة بنظریة تكوین غشاء عازل على السطح المعزول▪

: مواد عازلة على أساس مواد راتنجية-٧

ΔѧϳϭΎϤϴϜϠϟ�ΔѧϣϭΎϘϣϭ�Δϟί Ύϋ�ΩϮϣ�ϲϫϭ���ϦϴΒϛήѧϣ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘΗϭ��ΐ Ϡμ ѧϣϭ�ˬΞϨѧΗέ����ϭ�ϲδѧϛϮΒϳϹ�Ϧѧϣ�Ύѧϣ·�ΞϨΗήѧϟϭ
. البولي استر أو البولي یوریثان

). مونة عازلة للرطوبة(ویمكن خلطھا بمواد مالئة لعمل 

:المحة الواد امل و،مواد للخراسانات مواد عازلة عبارة عن إضافات -٨

ƒ�ΔѧѧϳΫΎϔϧ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϠϘΗ�ϲѧѧϫϭ�ς ѧѧϠΨϟ�˯ΎѧѧϨΛ�ΔϴϧΎѧѧγήΨϟ�ΔѧѧτϠΨϠϟ�ϑ Ύπ ѧѧΗ�ϲѧѧϫϭ�ΔѧѧϳΫΎϔϨϟ�ϞѧѧϴϠϘΘϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϠϟ�ΕΎϓΎѧѧο ·�
.الخرسانة للمیاه

. دھانات فواصل  الصب لمعالجة أماكن فواصل صب الخرسانة▪
.ولیمر األسمنتي أو اإلیبوكسيوھي تكون من البولیمر أو الب.  مون خاصة للعزل قبل الترمیمات▪
. مركبات حشو الفواصل وملئھا قبل العزل▪
. أو المطاطPVC وغالبا ما تكون من  قطاعات مانعة لتسرب المیاه عند الفواصل▪
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: أماكن وضع طبقات عزل الرطوبة

 رأسیااألسطح ترتیب طبقات عزل): ٥(شكل رقم السالب والموجب في البدرومالعزل ):  ٤(شكل رقم 

المستحلبات البیتومینیة لعزل أرضیات الحمامات وأسطح المبانياستخدام ): ٦(شكل رقم 
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 البدروماستخدام المستحلبات البیتومینیة لعزل): ٨(شكل رقم استخدام المستحلبات البیتومینیة لعزل القواعد والسمالت): ٧(شكل رقم 

تخدام الطرق التقلیدیة في عزل الرطوبةاس): ٩(شكل رقم 
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: للحرارةاملواد العازلة

:كالتالي شكل المادة العازلة حسب للحرارة  من المواد العازلةمجموعات خمسة ھناك 
. مواد عازلة سائبة-١
. مواد عازلة شبھ جاسئة-٢
. مواد عازلة جاسئة-٣
. مواد عازلة رغویة-٤
. مواد عازلة عاكسة للحرارة-٥

Lose) سائبة  مواد عازلة-١ Fill Insulation Materials):

یمكن استخدامھا في عزل الحرارة بأحد طریقتین إما بخلطھا .  وھي عبارة عن مسحوق أو مجروش أو حبیبات
 مع المونة أو الخرسانة لتقلیل معامل االنتقال الحراري لھا أو بخلطھا بمواد مالئة لتصنیع ألواح أو شرائح عازلة

.للحرارة
.الفیرمیكیولیت، و البیرالیت: ومن أمثلة تلك المواد

Semi-Rigid) شبه جاسئة   مواد عازلة-٢ Insulation Materials):

�ϒΎѧϔϟ�ΔѧΌϴϫ�ϰѧϠϋ�ϥϮϜΗϭ�ΔϴϋΎϨλ �ϭ�ΔϳϮπ ϋ�ΩϮϣ�Ϧϣ�ϲϫϭ��ΔѧϴτϏ���έΎѧΨΒϟ�ΰΟΎѧΣ�ΎѧϬόϣ�ϞϤόΘδѧϳϭ�ˬΩΎѧΒϠϟ�ϞѧΜϣ
˯ΎϤϟ��ϊ Ϥθϣ�ϛ�ϭ�ϦϴϬΟϮϟ�ΪΣ�Ϧϣ�ϒϠϐΗ�Ϊϗϭ�ˬϮѧϴϧϮϣϮϟϷ�ϭ�α ΎѧΤϨϟ�ϭ�ϕέϮϟ�ϭ�ϚϴΘγϼΒϟ��ΎϤϫϼϡ�ϙϼѧγ΄Α�ϭ�

.معدنیة
.الفلین الطبیعي، الصوف الخبثي.الصوف الصخري .الصوف الزجاجي: ومن أمثلة تلك المواد

Rigid) جاسئة   مواد عازلة-٣ Insulation Materials):

�ΔΒϠλ �ΡϮϟ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΔΌγΎΟ��ΔϔϠΘΨϣ�ΩΎόΆΑ���Ϧϣ�ϥϮϜΘΗ�ϲϫϭ�ΔϓϮΠϣ�ΔϘϠϐϣ�ΎϳϼΧ�ΔѧϘϠϐϣ�ΔѧϴϮϫ�ϊ ϴϗΎѧϘϓ���ΓΩΎѧϣϭ
. أو الزجاج)مثل البولسترین(یة بالستیكمواد الصنعھا المطاط أو ال

 :ك الموادومن أمثلة تل
  .المطاط الممدد

.سم١.٥  یبدأ منسم وبسمك٢٤٠×١٢٠سم حتى ١٢٠×٦٠وتتوافر بأبعاد من : البولسترین الممدد
 .سم١.٥یبدأ من سم وبسمك ٢٤٠×١٢٠سم حتى ١٢٠×٦٠وتتوافر بأبعاد من : البولسترین المشكل بالبثق

.سم١٢سم حتى ٢ویتوافر بأبعاد مختلفة وسماكات تتراوح من : )الخلوي (الزجاج الرغوي

Foamed)ة   رغوي مواد عازلة-٤ Insulation Materials):

�ϊ ϗϮϤϟ�ϲϓ�ΎϬτϠΧ�ΪϨϋ�ΞΘϨΗ�Δϟί Ύϋ�ΩϮϣ�ϲϫϭ�ΔϳϮϏέ�ΔϨϴΠϋΒϋ�Ύϣ·�ϲϫϭ��ΓΩΎѧϣ�ΞΘѧϨΗ�ΎѧϤϬτϠΧ�ΪϨϋ�ϦϴΒϛήϣ�Ϧϋ�ΓέΎ
�ΔϧΎγήΨϟ�ϭ�ΔϧϮϤϟ�ϞΧΩ�ϱϭΎϏήϟ�ΪϴϟϮΗ�ϰϠϋ�ϞϤόΗ�ΓΪΣϭ�ΓΩΎϣ�ϭ�ˬΔϳϮϏέ�ΔѧϴϮϬϟ�ΕΎϏήϔϟ�ϞϤόΗ�ΎϬϓΎϔΟ�ΪϨϋϭ

.على رفع كفاءة العزل الحراري
ΩϮϤϟ�ϚϠΗ�ΔϠΜϣ�Ϧϣϭ��ΔѧϳϮϏήϟ�ΔѧϔϴϔΨϟ�ΔϧΎѧγήΨϟϭ�ˬϝϮѧϨϴϔϟ�ΓϮѧϏέϭ�ˬϥΎѧΜϳέϮϳ�ϲϟϮѧΒϟ�ΓϮϏέ���ϭΔѧϳϮϠΨϟ��ϲѧϫϭ�

.عبارة عن خرسانة مضاف إلیھا مادة السیلتون

Reflective)ة   عاكسة للحرار مواد عازلة-٥ Insulation Materials):

�ν ήѧϐΑ�ϲΎѧϬϨϟ�τ δѧϟ�ϲѧϫ�ϥϮѧϜΗ�ΚѧϴΤΑ�ΐ ѧϛήΗϭ�ˬϊ ѧϔΗήϣ�α ΎѧϜόϧ�ϞѧϣΎόϣ�ΕΫ�ΔѧϘϴϗέ�ήѧη�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϫϭ�
.اإلشعاع الحراري عكس أشعة الشمس أو

، الصلب المجلفن، الدھانات العاكسة رقائق إستانلس م، دھان األلومونیوم رقائق األلومونیو:لموادومن أمثلة تلك ا
.ستیل
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: يف املباني ونوعياتهاأماكن استعمال املواد العازلة للحرارة

: عزل احلرارة يف أسطح املباني-١

:باستعمال المواد السائبة: أ
��ΎѧѧϬϴϟ·�ϑ Ύπ ѧѧϣ�ΔϧΎѧѧγήΧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϘΒρ�ϞѧѧϤόΑϣήϴϔϟΖѧѧϴϟϮϴϜϴϚϤδѧѧΑϭ���˾–��̀Ϣѧѧγς ѧѧγϮΘϤϟ�ϲѧѧϓ����Ϧѧѧϣϭ

 .الممكن في ھذه الحالة اعتبارھا خرسانة میول
ς̀�– ٥وبسمك بعمل طبقة من خرسانة مضاف إلیھا البیرالیت *  ѧγϮΘϤϟ�ϲѧϓ�Ϣѧγ����ϦѧϜϤϤϟ�Ϧѧϣϭ

  . في ھذه الحالة اعتبارھا خرسانة میول
:باستعمال ألواح شبھ جاسئة: ب 

��ΡϮϟ�ΖϴΒΜΘΑ�ϦϴϠϔϟΑ�Ϧϣ�ΩΎόΆ˼ ˹î �̂ ˹�ϰϟ·�Ϣγ̂ ˹î �̂ ˹�Ϧϣ�ϚϤδΑϭ�Ϣγ˻ �˾�ϰϟ·�˺ ˾Ϣѧγ���ϲѧϓϭ�
.سم٥الغالب یستعمل سمك 

:باستعمال ألواح جاسئة: ج
.سم٥وبسمك ال یقل عن  بتثبیت ألواح المطاط الممدد* 
 .سم٢.٥وبسمك ال یقل عن  بتثبیت ألواح البولسترین الممدد* 
.سم٢.٥سمك ال یقل عن وببتثبیت ألواح البولسترین المشكل بالبثق * 
.)سم١٢ سم إلى ٢یتراوح سمك األلواح من (بتثبیت ألواح الزجاج الخلوي * 

:مواد عازلة رغویة  باستعمال : د
�ΔѧѧϳϮϠΧ�ΔϧΎѧѧγήΧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϘΒρ�ϞѧѧϤόΑ��ϥϮΘϠϴδѧѧϟ�ΎѧѧϬϴϟ·�ϑ Ύπ ѧѧϣ����ϚϤδѧѧΑϭ�Ϧѧѧϣ�˾Ϣѧѧγ�ϰѧѧϟ·�̀�Ϧѧѧϣϭ�Ϣѧѧγ

.  الممكن في ھذه الحالة اعتبارھا خرسانة میول
�ϣ�ΔϘΒρ�ϞϤόΑ�ϭ�ˬϥΎѧΜϳέϮϳ�ϲϟϮѧΒϟ�ΓϮѧϏέ�ΎϬϴϟ·�ϑ Ύπ ϣ�ΔϧΎγήΧ�ϦϝϮѧϨϴϔϟ�ΓϮѧϏέ���ϞѧϘϳ�ϻ�ϚϤδѧΑϭ

.   ومن الممكن في ھذه الحالة اعتبارھا خرسانة میولسم٥عن 
:بالطرق التقلیدیة والقدیمة: د

).  وتستعمل أحیانا في المناطق الریفیة( سم ١٥ – ١٠بعمل طبقة من الطین والقش وبسمك من * 
�ѧѧϣ�ΔѧѧϘΒρ�ϞѧѧϤόΑ�Ϧѧѧϣ�ϚϤδѧѧΑϭ�ι ϮѧѧΒϟϭ�Ϧϴѧѧτ ϟ�Ϧ˺ ˹�–�˺ ˾�Ϣѧѧγ���ϖρΎѧѧϨϤϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϧΎϴΣ�ϞϤόΘδѧѧΗϭ

).  الریفیة

ϟ�ο Ϯϳϭ�Ϣϗέ�ϝϭΪΠ��̂��ϞѧϣΎόϣϭ�Δѧϟί Ύόϟ�ΩϮѧϤϟ�ωϮѧϧ�ξ όΒѧϟ�ϲϧΎѧΒϤϟ�τ ѧγ�ϲѧϓ�ΓέήѧΤϟ�ϝΰѧϋ�ΕΎѧϘΒρ�ϚϤγ
).درجة عزل الحرارة(االنتقالیة الحراریة لھا 

)ساعة.٢م/وات (االنتقالیة الحراریة

نوع العزل

 سمك العزل

 الفیرمیكیولیت
السائب

مونة 
الفیرمیكیولیت

البیرالیت 
الممدد

البولسترین 
الممدد

البولسترین 
المشكل بالبثق

البولي یوریثان

١.٣٣٢.٢١.٢٣٠.٩٣٠.٨١٠.٧٥ مم٢٥

٠.٩١.٦٨٠.٨١٠.٥٧٠.٤٨٠.٤٤ مم٥٠

٠.٦٨١.٤٤٠.٦١٠.٤١٠.٣٥٠.٣٥ مم٧٥

٠.٥٥١.٢٦٠.٤٨٠.٣٢٠.٢٧٠.٢٤ مم١٠٠

).درجة عزل الحرارة( لبعض أنواع المواد العازلة ومعامل االنتقالیة الحراریة لھا عزل الحرارة في أسطح المبانيسمك طبقات ): ٩( رقمجدول

:ار املختلفة عزل احلرارة يف أرضيات األدو-٢

.المستعملة في عزل الحرارة لألسطح مع تجنب المواد التي ال تتحمل الضغط تستعمل نفس المواد 
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: عزل احلرارة يف احلوائط اخلارجية-٣

�ςϮΤϟ�ϝΰϋ�ΔϴΟέΎΨϟ�ϦϣΔϬΟ�ϞΧΪѧϟ��Δѧϟί–أ  Ύϋ�ΡϮϟ́ѧΑ�ϊ ѧϣ�Α�ΎϬΘϴδѧϜΗ��Ϧѧϣ�ΔѧϘΒτΩΪѧϤϣ�ϚΒѧη�ϰѧϠϋ�ν ΎѧϴΒϟ�ϭ�
.على خشب بغدادلي

.سم٤٠تخدام ألواح عازلة من الصوف الزجاجي بالتثبیت بالمسامیر الصلب كل باس* 
.سم٤٠باستخدام ألواح عازلة من الصوف الصخري بالتثبیت بالمسامیر الصلب كل * 
�ΩΪѧѧϤϤϟ�ϦϳήΘδѧѧϟϮΒϟ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧϟί Ύϋ�ΡϮѧѧϟ�ϡΪΨΘѧѧγΎΑΎѧѧϣ·��Ϟѧѧϛ�ΐ Ϡμ ѧѧϟ�ήϴϣΎδѧѧϤϟΎΑ�ΖѧѧϴΒΜΘϟΎΑ�˽˹�ϭ�ˬϢѧѧγ

.بولیمر وأسمنتبالتثبیت باستخدام مادة الصقة 
��ϖΜΒϟΎΑ�ϞϜθϤϟ�ϦϳήΘδϟϮΒϟ�Ϧϣ�Δϟί Ύϋ�ΡϮϟ�ϡΪΨΘγΎΑ�Ύϣ·Α�Ϟϛ�ΐ Ϡμ ϟ�ήϴϣΎδϤϟΎΑ�ΖϴΒΜΘϟΎ˽˹Ϣѧγ�ˬ

.أو بالتثبیت باستخدام مادة الصقة بولیمر وأسمنت
:الخارج عن طریق تكسیتھا بالمواد العازلة التالیةمن جھة  الداخل أو  جھة منالخارجیة عزل الحوائط–ب 

��ΐ ϴϛήΗ�ΔѧϧϮϤΑ�ΎѧϬΘϴΒΜΗϭ�ϦϴΑϮѧϠτ Ϥϟ�ϞϜθѧϟϭ�ϥϮϠϟΎѧΑ�ϦϳήΘδѧϟϮΒϟϭ�ϲδѧϛϮΒϳϹ�Ϧѧϣ�Δѧϟί Ύϋ�ΕΎѧρϼΑ
Ϟϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ���ςϮѧΣ�ϰѧϠϋ�ϭ�ν ΎѧϴΑ�τ ѧγ�ϰѧϠϋ�ϭ�ΓήѧηΎΒϣ�ΏϮѧτ ϟ�ϰѧϠϋ�Ύѧϣ·�ΖϴΒΜΘϟ�ϥϮϜϳϭ

. خرسانیة
��ΎѧϬΘϴΒΜΗϭ�ϦϴΑϮѧϠτ Ϥϟ�ϞϜθѧϟϭ�ϥϮϠϟΎѧΑ�ϡΎѧΧήϟ�ΕΎΒϴΒΣϭ�ϦϳήΘδϟϮΒϟ�ϡϮϓ�Ϧϣ�Δϟί Ύϋ�ΕΎρϼΑ�ΐ ϴϛήΗ
ϤΑϞϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ�ΔϧϮ���ϰѧϠϋ�ϭ�ΓήѧηΎΒϣ�ΔϴϧΎѧγήΨϟ�ϭ�ΏϮѧτ ϟ�ςϮѧΤϟ�ϰѧϠϋ�Ύѧϣ·�ΖѧϴΒΜΘϟ�ϥϮϜϳϭ

.سطح بیاض
تركیب بالطات عازلة من فوم البولسترین وحبیبات الحجر الصناعي باللون والشكل المطلوبین  *

Ϟϣήϟϭ�ΖϨϤγϷ�ΔϧϮϤΑ�ΎϬΘϴΒΜΗϭ��ϴϧΎγήΨϟ�ϭ�ΏϮτ ϟ�ςϮΤϟ�ϰϠϋ�Ύϣ·�ΖϴΒΜΘϟ�ϥϮϜϳϭ�ϭ�ΓήѧηΎΒϣ�Δ
.على سطح بیاض

: عزل الحوائط من الداخل أو الخارج عن طریق البیاض–ج
. بیاض البیرالیت الممدد* 
. بیاض حبیبات فوم البولسترین واألسمنت* 
. واألسمنت الفیرمیكیولیتبیاض * 
. جبس والالفیرمیكیولیتبیاض * 

:بالمواد العازلة التالیة) سم١٢ - ٥(ائط المزدوجة عن طریق ملء الفراغ بین الحائطین  عزل الحو–د 
. الفیرمیكیولیتملء الفراغ بحبیبات * 
. ملء الفراغ بحبیبات البیرالیت* 
. ملء الفراغ بألیاف الصوف الزجاجي* 
. ملء الفراغ بألیاف الصوف الصخري* 
. بولي یوریثان الخلیط الرغويملء الفراغ بال* 
��ϲϟϮѧΑ�ΎϬϴϟ·�ϑ Ύπ Ϥϟ�ΔϳϮϏήϟ�ΔϧΎγήΨϟΎΑ�ύήϔϟ�˯Ϟϣ

. یوریثان أو الفینول
��ΕΎѧѧѧΒϴΒΣ�ΎѧѧѧϬϴϟ·�ϑ Ύπ ѧѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧѧγήΨϟΎΑ�ύήѧѧѧϔϟ�˯Ϟѧѧѧϣ

. البولسترین
��ΎѧѧѧѧѧѧѧѧϬϴϟ·�ϑ Ύπ ѧѧѧѧѧѧѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧѧѧѧѧѧѧγήΨϟΎΑ�ύήѧѧѧѧѧѧѧѧϔϟ�˯Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧϣ

. الفیرمیكیولیت
θϟ�ο Ϯϳϭ��Ϣϗέ�ϞϜ�˺ ˹�άѧϴϔϨΗ�ΔѧϘϳήρ��ΝϭΩΰѧϣ�ςΎѧΣ�ϝΰѧϋ��ΩϮϤϟΎѧΑ

.العازلة السائبة

�Ϣѧѧѧϗέ�ϞϜѧѧѧη�˺ ˹���ΩϮϤϟΎѧѧѧΑ�ΝϭΩΰѧѧѧϣ�ςΎѧѧѧΣ�ϝΰѧѧѧϋ�
العازلة السائبة
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لوحة القطاعات التنفيذية

:تعريف

ϱάѧϴϔϨΘϟ�ωΎτϘϟωΎѧτ ϗ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�Ϯѧϫ�ϲѧγέ��ϰѧϨΒϤϠϟ��ϰѧϨΒϤϟ�ϊ ѧτ ϗ�Ϫѧϴϓ�ϢΘѧϳ�Ύϴѧο ήϋ�ϭ�ΎѧϴϟϮρ����ϯ ϮΘδѧϤΑ
ϲγέ��ϲο ήΘϓϣ�έΪϗ�ήΒϛ�ΎΤο Ϯϣ�ϰϨΒϤϟΎΑ�ήϤϳ�Ϟϴѧλ ΎϔΗ�Ϧϣ�ϦϜϤϰѧϨΒϤϟ���ϥ�Δѧλ ΎΧ�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓ�ϦѧϜϤϳϭ

ϞϜη�ήϴϐΘϳ�ϲο ήΘϓϻ�ϊ τϘϟ�ϯ ϮΘδϣ��ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϲϓ�ϪϠϜη�ϥϮϜϳ�ΚϴΤΑ�ΓήδϜϨϣ�ΕΎϳϮΘδϣ�ΓΪϋ�ϥϮϜϴϟ
. خط منكسر لكي یمر بأكبر قدر من تفاصیل المبنى

ϭ�Ϫότ ϗ�ϢΗ�ϥ�ΪόΑ�ϰϨΒϤϠϟ�ϲγΪϨϫ�ρΎϘγΈϛ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϢγήΗϟ�ϚϟάΑ�Ύϴγέ�ϯ ϮΘδϤήΘϓϻϲѧοϩήѧϛΫ�ϖΑΎδѧϟ��ˬ
.  مكان وشكل مستوى القطع في لوحة المساقط األفقیةتحدیدوذلك بعد أن یتم 

�ΔѧϳέΎϤόϤϟ�ήѧλ ΎϨόϟ�ΔѧϓΎϛ�ΔѧϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎѧϋΎτϘϟ�ΔѧΣϮϟ�ѧο ϮΗϭ�ϰϨΒϤϟΎѧΑ��ΔΤϠδѧѧϣ�ΔϧΎѧγήΧ�ΕΎѧρϼΑ�ˬςϮѧΣ
ΕΎϴѧѧο έϸϟ�ΔϴϧΎѧѧγήΧ�ΕΎѧѧϛΩ�ˬϒϘѧѧγϸϟϡΩήѧѧϟ�ϕϮѧѧϓ�ΑΎΒѧѧηϭ�ΏϮѧѧΑ�ΕΎѧѧΤΘϓ�ˬΕΎΒϴτ θѧѧΘϠϟ�ΔѧѧϴϘϓ�ΕΎѧѧϘΒρ�ˬ�ˬϚϴ

ϰѧϨΒϤϟ�ϞѧΧΩ�ϯ ήΧ�ΔϳέΎϤόϣ�ΕϼϴϜθΗϭ�ήλ ΎϨϋ�ϱϭ�ˬϢϟϼγ��ρΎϘѧγΈϛ�ήѧϬψΗ�ήѧλ ΎϨόϟ�ϩάѧϫ�ΖѧϧΎϛ�˯Ϯѧγ�
. مر بھا مستوى القطعتظھر كقطاع إذا ما أو إذا لم یمر بھا مستوى القطع 

ΔѧѧϴϘϓϷ�ς ϗΎδѧѧϤϟ�ρϮѧѧτΧ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎѧѧϋΎτϘϟ�ΔѧѧΣϮϟ�ρϮѧѧτΧ�ρΎϘѧѧγ·�ϖΑΎѧѧτΗ�ΓΎѧѧϋήϣ�ΐ ѧѧΠϳϭ�ρϮѧѧτΧϭ�
. وحات معماریة أخرى للمبنىالواجھات وأي ل

أهمية إعداد لوحة القطاعات التنفيذية: أوال 

�ήΒΘόΗ�ΔϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎϋΎτϘϟ�ΔΣϮϟ�Δϴο ήϋϭ�ΔϴϟϮρ��Ϧѧϣ�ϰϨΒϤϟΎΑ�ΕΎѧΣϮϠϟ�Δѧϣί ϼϟ�Δѧϓήόϣ�ϲѧϓ�Δϳέϭήπ ѧϟϭ�
άѧѧϴϔϨΗ�ΔѧѧϴϔϴϛϰѧѧϨΒϤϟ�ˬ�ϪѧѧΗΎϴϤϛ�ΏΎδѧѧΣ�ϲѧѧϓϭ��ϪѧѧΘϔϠϜΗ�ήϳΪѧѧϘΗ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϟϼΧ�ϦѧѧϤϓ��ϱέΎѧѧϤόϤϟ�α ΪѧѧϨϬϤϟ�ϡϮѧѧϘϳ�

ΑΪ�ϚѧϠΘϟ�Ρήѧη�ΎѧϬϴϠϳ�Δϴϧ́Θϣ�ΔγέΩ�ΔϴΗϵ�ΩϮϨΒϟ�ΔγέΩϮѧϨΒϟΕΎϣϮѧγήϟ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ��α ΪѧϨϬϤϟ�ΎϬϤϳΪѧϘΘϟ��άѧϴϔϨΘϟ
: وھذه البنود ھي

). الخ ..ئط حاملة، ھیكلي، منشأ فراغي، حوا(نظام اإلنشاء المستخدم في تشیید ھذا المبنى  تحدید –ا 
٢ -��ΪϳΪΤΗ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ΏϮϠτ Ϥϟ�άϴϔϨΘϟ�ΏϮϠγ��΄Α�˯ΎѧϨΑ�˯ΎѧϨΑ�ˬΓΰϫΎѧΟ�ΕΪѧΣϭ�Ϧѧϣ�˯ΎѧϨΑ�ˬϱ ΪѧϴϠϘΗ�ΏϮϠѧγϖΑΎѧγ�

. )الخ...الصب، 
٣ -�ΪѧѧϳΪΤΗ�ΘδѧѧϤϟ�ϒϘѧѧγϷ�ΔѧѧϴϋϮϧΨ�ΔϣΪ�ΔѧѧϏήϔϣ�ΕΎѧѧρϼΑ�ˬΕήѧѧϤϛϭ�ΔΤϠδѧѧϣ�ΕΎѧѧρϼΑ�ˬ�ΔΘϤμ ѧѧϣ�ΕΎѧѧρϼΑ

flat" داخلیة اتكمربدون  slab" ،.. الخ( .
٤ –�ΪѧѧϳΪΤΗ�ΔѧѧϴϋϮϧΕήѧѧϤϜϟ��ΔϣΪΨΘδѧѧϤϟ���ΔѧѧϧϮϓΪϣ�ΓήѧѧϤϛ�ˬΔѧѧΑϮϠϘϣ�ΓήѧѧϤϛ�ˬΔτ ϗΎѧѧγ�ΕήѧѧϤϛ�ΓήѧѧϤϛ�ˬΔτ ϗΎѧѧγ

.  لكل كمرة)الخ ..، مدفونة مقلوبة
٥ -�ΪϳΪΤΗ��ΔϣΪΨΘδѧϤϟ�ΩϮϤϟ�ωϮϧϲѧϓ�˯ΎѧϨΒϟ��ΔΤϠδѧϣ�ϭ�ΔѧϳΩΎϋ�ΔϧΎѧγήΧ�ˬϡΎѧΧέ�ˬήѧΠΣ�ˬΏϮѧρ�ˬѧϳΪΣ�ˬΪ

. )الخ.. بالستیك،  ألومونیوم،خشب،
٦ -�ΪϳΪΤΗ��ΔϔϠΘΨϤϟ�ΐ ϴγΎϨϤϟϭ�έϭΩϷ�ϦϴΑ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕΎϋΎϔΗέϻϲϓ�ν έϷΎѧΑ�ΎѧϬΘϗϼϋϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ϟτ�ΔѧϴόϴΒ

. المحیطة بھا
٧ -�ΪϳΪΤΗ�ΕΎϋΎϔΗέϰϨΒϤϟΎΑ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕΎΤΘϔϟ����ˬϚϴΑΎΒѧη�ˬΏϮѧΑΕΎѧηέ��˯Ϯѧγ�ϟΎѧΑΤϮςѧϴΟέΎΨϟ��ϭ�Δ

.  للمبنىالداخلیة
٨ -ϰϨΒϤϟΎΑ�ΓΩϮΟϮϤϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΔϳέΎϤόϤϟ�Ϟϴλ ΎϔΘϟ�ϴο ϮΗ��ζ ϴϧήϛ�ˬΩ�ν ϮѧΣ�ˬΝέΩ�ˬϦϳΰΑέΩ�ˬϱϭέ

.  وكیفیة تنفیذھا)الخ..زرع، 
٩ -�ϢΘϳ��ΎϬϟϼΧ�Ϧϣ�ΏΎδΣΎϴϤϛ�ΕΔϔϠϜΗ�ήϳΪϘΗϭϷ�ΩϮϨΑ�ϋϝΎϤϟ��ΝΎѧΘΤΗ�ϲΘϲѧϓ�ωΎѧϔΗέϻ�ϥΎѧϴΑ�ϰѧϟ·�ΎϬΑΎδѧΣ�

. أو السمك
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وضع املعلومات األساسية بلوحة القطاعات التنفيذية: ثانيا

: اإلسقاط الھندسي للمبنى-١
τ Χϭ�ΔϴϘϓϷ�ς ϗΎδϤϟ�ρϮτΧ�ϊϣ�ωΎτϘϟ�ρϮτΨϟ�ϲγΪϨϬϟ�ρΎϘγϹ�ϖΑΎτΗ�ϰϋήϳϭΕΎѧϬΟϮϟ�ρϮ���ϞϤθѧϳϭ

: كالتاليرسم خطوط القطاع تشمل جمیع عناصر القطاع 
�ΎѧϫΩΎόΆΑ�ϢѧγήΗϭ�ˬΓέήϜΘϤϟ�έϭΩϸϟ�ΕήϤϜϟϭ�ΔϴϧΎγήΨϟ�ΔρϼΒϟ��ϚϤδѧΑ�ΔѧρϼΒϟ˺ ˹�ϡΎѧψϨϠϟ�Ϣѧγ

�ΓήѧѧϤϜϟ�ν ήѧѧϋϭ�ˬϱ ΪѧѧϴϠϘΘϟ�ϲѧѧϠϜϴϬϟ˺ ˻�ϭ�˻ ˾ς ΎѧѧΤϟ�ϚϤδѧѧϟ�ΎѧѧϘΒρ�Ϣѧѧγ�ˬ�ΎϬΑϮδѧѧϨϣ�ϲѧѧϓϭ���ΩΪѧѧΤϳ
ϟ�ΏϮδϨϤΑ�ΔϧέΎϘϣ�ΏϮδϨϤϟν έϷ�ςΧ�ϲϓ�ήϔμ����ΕήѧϤϜϟϭ�ΔϴϧΎѧγήΨϟ�ΔѧρϼΒϟ�ΩϭΪΣ�ϢγήΗϭ

˹��ϪϜϤγ�ήϤΘδϣ�ςΨΑ- مبدئیا- �˻Ϣϣ��ΔѧρϼΑ�ρϮѧΒϫ�ϰѧϋήϳ�ˬϩΎѧϴϣ�ΓέϭΩ�ϭ�ϡΎѧϤΤΑ�ωΎѧτϘϟ�ήϣ�Ϋ·ϭ�
.سم١٠خرسانة أرضیة الحمام أو الدورة عن باقي بالطات الدور بما ال یقل عن 

ήϣ�ϊ ѧѧϣ�ˬϊ ѧѧτϘϟ�ϯ ϮΘδѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ήѧѧϣ�ϲѧѧΘϟ�ςϮѧѧΤϟ�ϦϛΎѧѧϣ�ΕΎѧѧΤΘϔϟ�ϦϛΎѧѧϣ�ϙήѧѧΗϭ�ςΎѧѧΤϟ�ϚϤѧѧγ�ΓΎѧѧϋ
�ΕΎѧηέϭ�ΩϮѧϘϋ�ϭ�ήΑΎѧόϣ�ˬϚϴΑΎΒηˬΏϮΑ��ΎϬΗΎѧγΎϘϤϟ�ΎѧϘΒρ�ϲѧϓ�ΕϼϴϜθѧΗ�ϭ�Εί ϭήѧΑ�ϱ�Ϣѧγέϭ�

ΔϴΟέΎΨϟ�ςϮΤϟ���ϢγήΗϭ�ρϮѧτΨϟ�ϚϠΗ–ωΎѧτϘϟ�ρϮѧτΧ�Ϟѧϛ�ϞѧΜϣ�ΎϴΪѧΒϣ�-�ϪϜϤѧγ�ήϤΘδѧϣ�ς ѧΨΑ�
.مم٠.٢

ϟϧΎγήΨϟ�ΔϛΪϴ�ϡϭέΪΒϟ�έϭΩ�Ϟϔγ�ΕϼϤδϟϭ�ΔϳΩΎόϟ�Δ��ϭ�Ϟϔγ�ϙΎѧϨϫ�ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�Ύϣ�ϲο έϷ�έϭΪϟ
ϡϭέΪΑ�έϭΩ���ϚϤδΑ�ΔϛΪϟ�ϥϮϜΗϭ�˺ ˾Ϣγ�ˬ�ν ήόΑ�ΕϼϤδϟϭ˺ ˾�ϭ�˻ ˾ς ΎѧΤϟ�ϚϤѧγ�ΐ δѧΣ�Ϣγ��

.مم٠.٢ بخط مستمر سمكھ - مبدئیا-وترسم 
Ϣγέϭ�ϊ τ Ϙϟ�ϯ ϮΘδϣ�ΎϬΑ�ήϣ�ϲΘϟ�ςϮΤϟ�Ϣγέ�ΪόΑ�ΕήѧϤϜϟϭ�ΔϴϧΎγήΨϟ�ΔρϼΒϟ�ϰѧϨΒϤϠϟ��ΔѧϛΩ�ϭ�

ϼϤδϟϭ�ΔϳΩΎόϟ�ΔϧΎγήΨϟˬϡϭέΪΒϟ�έϭΩ�Ϟϔγ�Ε�ΖϤμ ѧϤϟ�˯ΰΠϠϟ�ςϘϓ�ΔϴΟέΎΨϟ�ΩϭΪΤϟ�˯ΎϬϧ·�ϢΘϳ�
�ϊ ѧτϘϟ�ϯ ϮΘδϣ�ϪΑ�ήϣ�ϱάϟ�ςϮѧΣ��ΕήѧϤϛϭ�ΕΎѧρϼΑ��ΕϼϤѧγϭ�ΔϧΎѧγήΧ�ΔѧϛΩ���ήϤΘδѧϣ�ς ѧΨΑ

�ϪϜϤγ˹ �˿�Ϣγέ�α ΎϴϘϣ�ϲϓ�Ϣϣ�˺˾ ˹�ϦϴΑ�Ϟλ Ύϔϟ�ϲϠΧΪϟ�ςΨϟ�ϙήΘϳϭ�ˬΔѧϔϠΘΨϤϟ�˯ΎθѧϧϹ�ΕΎϣΎΧ�
.مم٠.٢بسمك 

 مم٠.٢وترسم بخط مستمر سمكھ . دور طبقا ألبعادھارسم طبقات األرضیات لكل.
�ϊ τϘϟ�ϯ ϮΘδϣ�ΎϬΑ�ήϤϳ�Ϣϟ�ϲΘϟ�ςϮΤϟ�ρΎϘγ·�Ϣѧϟ�ϲѧΘϟ�ϯ ήѧΧϷ�ΔѧϳέΎϤόϤϟ�ήλ ΎϨόϟ�ϊ ϴϤΟ�Ϛϟάϛϭ

.مم٠.٢ مستمر سمكھ یمر بھا مستوى القطع كإسقاط ھندسي بخط
ϊ ѧѧτ Ϙϟ�ϯ ϮΘδѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ήѧѧϣ�ϲѧѧΘϟ�ϚϴΑΎΒθѧѧϟϭ�ΏϮѧѧΑϷ�Ϣѧѧγέ��ΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏϮѧѧΑϷ�ϢѧѧγήΗϭ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϘϠϐϣ�ϚϴΑ

ΔѧϠϠψϣ�ΕΎγΆδѧΑ�ΎϬϤϴδϘΘΑ�ϒϠπ ϟ�ΩΪϋ�ϴο ϮΗ���ς ѧΨΑ�ϢѧγήΗ�ϚϴΑΎΒθѧϟϭ�ΏϮѧΑϷ�ρϮѧτΧ�ϊ ѧϴϤΟϭ
.مم٠.٢مستمر سمكھ 

�ρΎϘγ·�ϒϠѧο �ϰѧϟ·�ΎϬϤϴδѧϘΗ�ϊ ѧϣ�ΎϴѧγΪϨϫ�ΎρΎϘѧγ·�ϊ ѧτ Ϙϟ�ϯ ϮΘδϣ�ΎϬΑ�ήϤϳ�Ϣϟ�ϲΘϟ�ϚϴΑΎΒθϟϭ�ΏϮΑϷ
.مم٠.٢مم، وبیان اتجاه فتح الضلف بخط متقطع سمكھ ٠.٢بخط مستمر سمكھ 

:(Axis)  المحاور– ٢
.والحوائط ،الكمرات واألعمدةومن خاللھا یمكن تحدید أماكن 

γήΗϭ�β ϔϨΑ�ϢϞϜη�ϥΎϜϣ�β ϔϧ�ϲϓϭ�ˬ�ΓΩϮΟϮϤϟ�έϭΎΤϤϟϲϓϴϘϓϷ�ς ϗΎδϤϟ�Δ�ϭ�έϭΎѧΤϤϟ�˯ΎϤγ�ήϭΩ�ϥϮϜΗ
 .في المساقط األفقیة بنفس أرقامھاوترقم  ھا في المساقط األفقیةحجمبنفس 

:(Levels) المناسیب - ٣
. لمستویات المبنىوھي لتحدید المناسیب المختلفة 

�ϰѧϠϋ�ϭˬϦϴϔμ Ϩϟ�ΪΣ�ϞϠψϳϭ�Ϧϴϔμ ϧ�ϰϟ·�ϡϮδϘϣ�ϞϔγϷ�Ϫγέ�ΚϠΜϣ�ϞϜη�ϰϠϋ�Ύϣ·�ΏϮδϨϤϟ�ΰϣέ�Ϣγήϳϭ
). راجع أشكال الرموز والمصطلحات(شكل دائرة نصفھا السفلي مظلل 

ѧϋΎϣ�έϭΩϷ�ϞϜϟ�ΕΎϴο έϷ�ΐ ϴτ θΗ�ϯ ϮΘδϤϟ�ΏϮδϨϤϟ�ΐ ΘϜϳϭ�ήѧϬυ�ϯ ϮΘδѧϣ�Ϫѧϴϓ�ΐ ѧΘϜϴϓ�τ δѧϟ�έϭΩ�Ϊ
. البالطة الخرسانة المسلحة

).أو مثلث المنسوب(ویتم كتابة قیمة المنسوب أعلى دائرة المنسوب 

:(Heights) االرتفاعات - ٤
:ي وھي نوعینیذ التنف-القطاعات–مل القطاع بكارأسیة تمر أبعاد دد من خالل خطوط تحو
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: للمبنىخطوط ارتفاعات خارجیة : أوال
:  وھي عبارة عن خطینجوترسم على جانبي القطاع من الخار

ϰѧѧϨΒϤϟ�ΔѧѧϬΟ�Ϧѧѧϣ�ˬ�ϰϤδѧѧϳϭ�ς:األول ѧѧΧΕί ϭήѧѧΒϟϭ�ΕΎѧѧΤΘϔϟ�ˬ�Δϴѧѧγήϟ�ΕΎѧѧϋΎϔΗέϻ�ϪѧѧϴϠϋ�ѧѧο Ϯϳϭ�
.  حوائط المبنى الخارجیةفيالمختلفة لجمیع الفتحات أو األجزاء البارزة أو الغاطسة 

ϲ ϧΎѧѧΜϟ�ѧѧΧ�ϰϤδѧѧϳϭ�ς�ωΎѧѧϔΗέϻ�ϲѧѧϠϜϟϭ�ˬ�ωΎѧѧϔΗέϻ�ϪѧѧϴϠϋ�ѧѧο ϮϳϲѧѧϠϜϟ�ϰѧѧΘΣϭ�ΝέΎѧѧΨϟ�Ϧѧѧϣ�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�
.بیعیة حول المبنىطمنسوب الرصیف أو األرض ال

: خطوط ارتفاعات داخلیة للمبنى: ثانیا
: داخل وتنقسم إلى جزئیینل القطاع من افيوترسم 
Χ�ωΎϔΗέ�ς�ϲϠϛ�Τϳ�ωΎϔΗέϻ�ΩΪϲϠϜϟ�ϲϓΎμ:األول ϟ�ϞϜϟ�έϭΩ�ΖϤμ ѧϤϟ�ϒϘδϟ�ϚϤγϭ�ˬ��ΔϧΎѧγήΧ

. )طبقات األرضیة+ مسلحة للسقف 
ϲ ϧΎѧΜϟ�ѧΧ�ς�ΔϴϠϴμ ѧϔΗ�ΕΎѧϋΎϔΗέ��ϭѧΤϳ�ΕΎѧΤΘϔϟ�ωΎѧϔΗέ�ΩΪϟ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�ΔѧϴϠΧΪ��ˬΏΎѧѧΒϟ�ΔѧΤΘϓ�ωΎѧϔΗέ

�ν ϮѧΣ�ϞѧΜϣ�ωΎτϘϟ�ϪΑ�ήϣ�ϱέΎϤόϣ�ήμ Ϩϋ�ϱ�ωΎϔΗέ�ˬϙΎΒθϟ�ΔΤΘϓ�ωΎϔΗέϭ�ϙΎΒθϟ�ΔδϠΟ�ωΎϔΗέ
. )الخ... زھور أو نافورة داخلیة

: بروزات والتشكیالت خطوط أبعاد أفقیة لل-٥
ΎѧϬϧΎϜϤϟ�ΎѧϘΒρ�ΝέΎѧΨϟ�ϭ�ϞΧΪϟ�Ϧϣ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϢγήΗϭˬϷ�ΔѧϴϘϓϷ�ΩΎѧόΑϷ�ΎѧϬΑ�Ϊμ ѧϘϳϭ��ϱέΎѧϤόϣ�ήμ ѧϨϋ�ϱ

ωΎѧѧτϘϟ�ϪѧѧΑ�ήѧѧϣˬ�ϰѧѧϨΒϤϟ�ϞѧѧΧΩ�ϲѧѧϓ�ϱέΎѧѧϤόϤϟ�ήμ ѧѧϨόϟ�ϚѧѧϟΫ�ϥΎѧѧϛ�˯Ϯѧѧγ��ϞѧѧΜϣ��ΓέϮϓΎѧѧϧ�ϭ�έϮѧѧϫί �ν ϮѧѧΣ�
ΔѧѧϴϠΧΩ����Φѧѧϟ��ϰѧѧϨΒϤϠϟ�ΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ΔѧѧϬΟϮϟ�ϰѧѧϠϋ�ϭ�ˬ�ϞѧѧΜϣ��ϮѧѧΣ�ˬΔѧѧϠψϣ�ΔѧѧρϼΑ�ί ϭήѧѧΑ�ˬϲΟέΎѧѧΧ�έϮѧѧϫί �ν

. )الخ.... السقف، كواسر الشمس األفقیة للشبابیك، بروزات وتشكیالت في الحوائط الخارجیة 

البيانات املطلوب توقيعها على القطاع التنفيذي : ثالثا 

:  إال في لوحة القطاع فقط، وتتمثل في اآلتيغالباوھي تلك المعلومات التي ال تظھر 

'Materials)لحات المواد رموز ومصط -١ Symbols):
. ویتم التعرف من خاللھا على نوعیات مواد البناء أو التشطیب المختلفة المستخدمة في  تشیید المبنى

 . فقطألجزاء التي مر بھا مستوى القطعاوترسم رموز ومصطلحات المواد في 
. التنفیذاستخدام رموز من تھشیر أو مصطلحات رسم لكل مادة من مواد ویتم 

Finishing) تشطیبات الحوائط – ٢ of walls).
�ΔϴϠΧΪϟ�ςϮΤϟ�ΕΎΒϴτ θΗ�ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳϭ�ΔϴΟέΎΨϟ�ϭ��ϱάϴϔϨΘϟ�ωΎτϘϟ�ΔΣϮϟ�ϲϓ�ρΎϘγΈϛ�ήϬψΗ�ϲΘϟ���ΚѧϴΣ

�ΔѧѧϴϋϮϧ�ΔѧѧΑΎΘϜΑ�ϚѧѧϟΫϭ�ςϮѧѧΤϠϟ�ΕΎϴδѧѧϜΗ�ϭ�ΕΎѧѧϧΎϫΩϭ�ν ΎѧѧϴΑ�Ϧѧѧϣ�ΕΎΒϴτ θѧѧΘϟ�ΕΎѧѧϣΎΧϭ�ωϮѧѧϧ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϢΘѧѧϳ
ΐ- إن أمكن-التشطیب وخامتھ ولونھ  ϴτ θΘϟ�ϥΎϜϤϟ�ήϴθϳ�ϲϘϓ�ςΧ�ϰϠϋ��ΔѧόΒΘϤϟ�ΔϘϳήτ ϟ�β ϔϨΑ��ΔѧΑΎΘϛ�ϲѧϓ

.  الواجھاتتشطیبات
�ΔϴδѧѧϜΘϟ�ΕΪѧѧΣϭ�ΕΎϤϴδѧѧϘΗ�Ϣѧѧγέ�ϢΘѧѧϳ�ΕΎϴδѧѧϜΘϟ�ωϮѧѧϧ�ΐ ѧѧϠϏ�ϲѧѧϓϭ��ΓϮδѧѧϛ�ˬΎΟΎϧέϮѧѧγ�ΏϮѧѧρ�ˬϚϴϣήϴѧѧγ

. لزیادة توضیح شكل التكسیة)الخ...أزمالدو، 

Layers)یاتض طبقات األر- ٣ of Floor):
ΎΘϛΕΎѧѧϧΎϴΑ�ΔѧѧΑ�ΩϮѧѧϣ�ΕΎѧѧϘΒρ�ωϮѧѧϧ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϴϴθѧѧΘϟ�ΐ ϴτ θѧѧΘϟϭ�Ϊ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΕΎѧѧϘΒτ ϟϭ-ΕΪѧѧΟϭ�ϥ·�-�έ΄Αϴѧѧο�ϭ�Δ

.نھامكا وسمكھالك كذ ومن أدوار المبنى دور كلسقف 
�ϢΘѧѧϳϭΕΎѧѧϧΎϴΒϟ�ϚѧѧϠΗ�ΔѧѧΑΎΘϛ�ϢѧѧγήΑ�ϰѧѧϟ·�ήϤΘδѧѧϳ�ϢѧѧΛ�έϭΪѧѧϟ�ΕΎѧѧϘΒτΑ�έΎѧѧϣ�ϲѧѧγέ�ς ѧѧΧ���ΓΪѧѧϋ�Ϫѧѧόϣ�ϊ ρΎѧѧϘΘϳϭ�Ϟϔѧѧγ

.یكتب على كل خط نوع وسمك الطبقة وبنفس تسلسل الطبقات، ثم خطوط أفقیة بنفس عدد الطبقات
�ΔѧѧΣϮϠΑ�ΓέϮϛάѧѧϤϟ�Εέί Ϯѧѧϟϭ�ΕΎϴѧѧο έϷ�ΐ ϴτ θѧѧΗ�ΕΎѧѧϧΎϴΑ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϘΑΎτΘϣ�ΕΎѧѧϘΒτ ϟ�ΔѧѧΑΎΘϛ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ϰѧѧϋήϳϭ

.المسقط األفقي

Insulation)ازلة ع الطبقات ال- ٤ Layers):
ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳϭ��ΎϨϫΕΎϘΒτ ϟ�Ύϣ�ˬΔϠΎϤϟ�ϭ�Δϴγήϟ�Δϟί Ύόϟ�ΕΎϘΒτ ϟ�ΪѧϘϓ�ϒϘѧγϷϭ�ΕΎϴѧο έϸϟ�ΔѧϴϘϓϷ�Δѧϟί Ύόϟ�

). طبقات األرضیات(تم ذكرھا في الفقرة السابقة 
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جيب مراعاتها عند رسم لوحة القطاعات التنفيذية تباراتاع

: أماكن وضع الطبقة العازلة

:الطبقة العازلة للحرارة 
ΕΎϘΒτ ϟ�ϲϓ�ΔϴϘϓ�ΔϘΒτ ϛ�ϊ ο ϮΗ�ΔѧϳΎϤΤϟ�τ δϟ�ΔρϼΑ�ϮϠόΗ�ϲΘϟ�

�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϘΒτ ϟ�ϊ ѧο ϮΗ�Ϊѧѧϗϭ�ˬβ Ϥθѧϟ�ΓέήѧѧΣ�Ϧѧϣ�ήѧѧϴΧϷ�έϭΪѧϟ
�Δѧѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧѧϘΒτ ϟ�ΎѧѧѧϬϴϠϳ�ΓήѧѧѧηΎΒϣ�τ δѧѧѧϟ�ΔѧѧѧρϼΑ�ϕϮѧѧѧϓ�ΓέήѧѧѧΤϠϟ
�ΔѧѧρϼΑ�ϕϮѧѧϓ�ϻϭ�ΔѧѧΑϮρήϠϟ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϘΒτ ϟ�ϊ ѧѧο ϮΗ�ϭ�ˬΔѧѧΑϮρήϠϟ
�ΓΩΎѧϤϟ�ΔѧϴϋϮϨϟ�ΎѧόΒΗ�ϚѧϟΫϭ�ˬΓέήѧΤϠϟ�Δѧϟί Ύόϟ�ΔϘΒτ ϟ�ΎϬϴϠϳ�τ δϟ

ΨΘδѧѧϤϟ�ΔѧѧϘΒτ ϛ��ΔϣΪΨΘδѧѧϤϟ�ΓΩΎѧѧϤϟϭ�ΓέήѧѧΤϠϟ�Δѧѧϟί Ύϋ�ΔѧѧϘΒτ ϛ�ΔϣΪ
.)١١شكل رقم  (عازلة للرطوبة

:الطبقة العازلة للرطوبة
ƒ��τ δѧѧϟ�ΔѧѧρϼΑ�ϮѧѧϠόΗ�ϲѧѧΘϟ�ΕΎѧѧϘΒτ ϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϘϓ�ΔѧѧϘΒτ ϛ�ϊ ѧѧο ϮΗ

�ϕϮѧϓ�ϭ�ΖѧΤΗ�ϊ ѧο ϮΗ�Ϊϗϭ�ˬήτ Ϥϟ�ϩΎϴϣ�Ϧϣ�ήϴΧϷ�έϭΪϟ�ΔϳΎϤΤϟ
ΩΎѧѧѧѧѧϤϟ�ΔѧѧѧѧѧϴϋϮϨϟ�ΎѧѧѧѧѧόΒΗ�ϚѧѧѧѧѧϟΫϭ�ˬΓέήѧѧѧѧѧΤϠϟ�Δѧѧѧѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧѧѧѧϘΒτ ϟ�ϦϴΗ

ϦϴΘϣΪΨΘδϤϟ�ϝΰόϟ�ΓέήѧΤϟϭ�ΔѧΑϮρήϟ��ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ�ΐ ѧΠϳϭ�
�ΏϮδѧѧϨϣ�ϰѧѧΘΣ�τ δѧѧϟ�ΓϭέΩ�ϊ ѧѧϣ�ΎѧѧϬόρΎϘΗ�ΪѧѧϨϋ�Ύϴѧѧγέ�ΪѧѧΘϤΗ�ϥ

.)١١شكل  (سم٣الوزرة المائلة ثم ینقر لھا في الطوب بعمق 
ƒ��ΕΎѧѧϣΎϤΤϟ�Δϴѧѧο έ�Ϟϔѧѧγ�ΕΎѧѧϘΒτ ϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϘϓ�ΔѧѧϘΒτ ϛ�ϊ ѧѧο ϮΗ

ϩΎѧѧѧѧϴϤϟ�ΕέϭΩϭ���Ϣѧѧѧѧϗέ�ϞϜѧѧѧѧη˺ ˻��ΔѧѧѧѧρϼΒϟ�ΔѧѧѧѧϳΎϤΤϟ��ΔΤϠδѧѧѧѧϤϟ
�Ύϴѧγέ�ΪѧΘϤΗ�ϥ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ΐ Πϳϭ�ˬϡΎϤΤϟ�ϩΎϴϣ�Ϧϣ�Δϴο έϸϟ
�ΏϮδѧϨϣ�Ϧѧϣ�ϰѧϠϋ�ΏϮδѧϨϣ�ϰΘΣ�ϡΎϤΤϟ�ςΎΣ��ϊϣ�ΎϬόρΎϘΗ�ΪϨϋ

�έΪѧѧϘϤΑ�Δϴѧο έϷ˼ ˹��ϖѧѧϤόΑ�ΏϮѧτ ϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧϬϟ�ήѧѧϘϨϳ�ϢѧѧΛ�Ϣѧγ˼Ϣѧѧγ��
�ϙΎϣΪѧѧϣ�ϲѧѧτ ϐΘϟ�ϡΎѧѧϤΤϟ�ΏΎѧѧΑ�ΖѧΤΗ�ΔѧѧϘΒτ ϟ�ϩάѧѧϫ�ϊ ѧѧϔΗήΗ�ϥ�ΐ ѧΠϳϭ

ϭ�ϡΎѧϤΤϟ�ΏΎѧΑ�ΖΤΗ�ϩ̈́ΎϨΑ�ϢΘϳ�ΏϮτ ϟ�Ϧϣ�ΔѧϳΩΎϋ�ΔϧΎѧγήΧ�ΔΒѧλ �
.  سم٦بارتفاع

ƒ��ϲѧο έϷ�έϭΪϟ�Δϴο έ�Ϟϔγ�ΕΎϘΒτ ϟ�ϲϓ�ΔϴϘϓ�ΔϘΒτ ϛ�ϊ ο ϮΗ
�ρϼѧѧΑ�ΔѧѧϳΎϤΤϟ�ϡϭέΪѧѧΒϟ�Δϴѧѧο έ�ΖѧΤΗ�ϭ�ϡϭέΪѧѧΑ�ϪѧѧΘΤΗ�β ϴѧѧϟ�ϱάѧϟ

�ϲο έϷ�έϭΪϟ�ϡϭέΪΒϟ�ϭ���ϊ ѧο ϮΗϭ�ˬΔѧϴϓϮΠϟ�ϩΎѧϴϤϟ�ϊ θѧϧ�Ϧѧϣ
�ΔѧϳΩΎόϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�ΔѧϛΩ�ϕϮѧϓ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ϥ�ΐ ѧΠϳϭ�ˬΓήѧηΎΒϣ

�ΎϫϮϠόΗ�ΎϬΘϳΎϤΤϟ�ΔϧΎγήΨϟ�Ϧϣ�ΔϘΒρ��ϞѧϘϳ�ϻ�ϮѧϨϴϓ�ΔϧΎѧγήΧ�ΔϘΒρ
�Ϧѧѧϋ�ΎϬϜϤѧѧγ˾Ϣѧѧγ���ΐ ѧѧΠϳϭ�ϞѧѧϣΎϛ�ΖѧѧΤΗ�ΪѧѧΘϤΗ�ϥ�ΔѧѧϟΎΤϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ

Δϴѧγήϟ�ΔѧΑϮρήϠϟ�Δѧϟί Ύόϟ�ΔѧϘΒτ ϟ�ϊϣ�ϊ ρΎϘΘΗ�ϰΘΣ�έϭΪϟ�ΔΣΎδϣ�
.)١٦ ورقم ١٤، ورقم ١٣أشكال رقم( 
توضع كطبقة عازلة أفقیة فوق حطة الردم للحوائط الخارجیة  ▪

έϭΪϟ�ΖΤΗ�ςΎѧΤϟ�ν ήϋ�ϞϣΎϜΑ�ϲο έϷ��˻ ˾�ϭ�Ϣѧγ˼ ́Ϣѧγ��
�Ϧѧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ΎϤΑ�έϭΎΠϤϟ�ϒϴλ ήϟ�ΏϮδϨϣ�Ϧϋ�ϮϠόϳ�ΏϮδϨϣ�ϲϓ

.)١٤شكل رقم  (سم١٥
ƒ��ϭ�έϮѧϫΰϟ�ν ϮѧΣ�Δϴѧο έ�ϕϮѧϓ�ΔѧϴϘϓ�Δѧϟί Ύϋ�ΔϘΒτ ϛ�ϊ ο ϮΗ

�ϭ�έϮѧѧϫΰϟ�ν ϮѧѧΣ�ςϮѧѧΤϟ�Δϴѧѧγέ�Δѧѧϟί Ύϋ�ΔѧѧϘΒτ ϛϭ�ΕέϮϓΎѧѧϨϟ
�ΓέϮϓΎѧѧϨϟ�ϢϬϬΑΎѧѧη�Ύѧѧϣ�ϭ���έϮϓΎѧѧϨϟ�ϢδѧѧΟ��ΔѧѧϳΎϤΤϟ�ΏήδѧѧΗ�Ϧѧѧϣ�Γ

المیاه إلى التشطیب الخارجي لحوض الزھور أو النافورة سواء 
. بیاض أو كسوة ھذا التشطیبكان

الطبقات العازلة في دور السطح) ١١(شكل رقم 

الطبقة العازلة للرطوبة في حمام ) ١٢(شكل رقم 
بدور متكرر

الطبقة العازلة للرطوبة في حمام ) ١٣(رقم  شكل  
بدور بدروم

طبقة عازلة أفقیة فوق حطة الردم ) ١٤(شكل رقم 
للحوائط الخارجیة

فوق أرضیة طبقة عازلة أفقیة ) ١٥(شكل رقم 
أحواض الزھور
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ƒ��Ϧѧѧϣ�ϡϭέΪѧѧΒϟ�ϑ ήѧѧϐϟ�ϲϠΧΪѧѧϟ�ν ΎѧѧϴΒϟ�ΔѧѧϳΎϤΤϟ�ϡϭέΪѧѧΒϠϟ�ΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ςϮѧѧΤϠϟ�Δϴѧѧγέ�Δѧѧϟί Ύϋ�ΔѧѧϘΒτ ϛ�ϊ ѧѧο ϮΗ
�ΔϴϓϮΠϟ�ϩΎϴϤϟ�ΏήδΗ�ήϟ�Δѧϟί Ύόϟ�ΔѧϘΒτ ϟ�ϝΎμ ѧΗ�Γέϭήѧο �ϩήѧϛΫ�ϖΒѧγ�ΎѧϤϛ�φΣϼϳϭ�Δѧϟί Ύόϟ�ΔѧϘΒτ ϟΎΑ�Δϴѧγ

).األفقیة أسفل األرضیة والطبقة األفقیة داخل الحوائط الخارجیة فوق حطة الردم

الطبقات العازلة في دور البدروم) ١٦(شكل رقم                                                                                                     

ƒ�ΐ ΠϳΧΆϳ�ϥ��έΎΒΘϋϻ�ϲϓ�άΔΑϮρήϟ�ϝΰϋ�Ϧϣ�ϦϴϋϮϧ�ϦϴΑ�ΔϗήϔΘϟΎϤϬϳϭ�ϩάϴϔϨΗ�ϢΘϴγ�ˮ��ϚѧϟΫ�β ϜόϨϳ�ΚϴΣ�
: طبقا الختیار أي النوعین كالتاليعلى القطاع

ϝϭϷ�ωϮѧѧϨϟ��ΔѧѧϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΩϮѧѧϤϟ��ϦϴϣϮѧѧΘϴΒϟ�ϥΎѧѧϫΩςϮѧѧΤϠϟ�ϘϤϟ�ζ ϴѧѧΨϟ�ˬ�ϥΎϫΪѧѧϟ�ϊ ѧѧϣ�ϥήѧѧτ
ϦϴϣϮΘϴΒϟΎѧѧΑΕΎϴѧѧο έϸϟ��Ϧѧѧϣ�ΔϋϮϨμ ѧѧϤϟ�ϒΎѧѧϔϠϟ�ˬϦϴϣϮΘϴΒϟΎѧѧΑ�ϖμ ѧѧϠΗ�ϲѧѧΘϟϭ�ΔѧѧϴϨϴϣϮΘϴΑ�ΓΩΎѧѧϣϞѧѧΜϣ���

�Ϧѧϣ�ϞѧϤΘΤϤϟ�ϕΰѧϤΘϟϭ�ε��Insomatاإلنسومات  ΪѧΨϟ�Ϧѧϣ�ΎѧϬΘϳΎϤΣ�Γέϭήѧο �ϲѧϓ�ΎѧόϴϤΟ�ϙήΘθΗϭ
�άѧϟ�ˬΔϴѧγήϟ�ςϮѧΤϠϟ�ν ΎϴΒϟ�ΔϘΒρ�ΎϬϗϮϓ�ϊ ο Ϯϳ�ϥ�ϞΒϘΘΗ�ϻ�ΎϬϧ�ΎϤϛ�ϞϣήϟΎΑ�ΎϬΘϴτ ϐΗ�Ϧϣ�ϭ�ϡΩήϟ

ΎϬΘϳΎϤΤϟ�ΓΩΎϤΑ�ΎϬΘϴτ ϐΗ�ϢΘϳ�ϥ�ΐ Πϳ��Α�ϱϮρ�κ ϴϤϗ�ϚϤδ˺ ˻�ϭ�Ϣѧγ˿�ΔѧϘΒρϭ�Δϴѧγήϟ�ςϮѧΤϠϟ�Ϣѧγ
�ΔѧϴϘϓϷ�τ ѧγϷ�ϲѧϓ�ΔѧϳΎϤΤϠϟ�ΔϧΎγήΧ��ΔϧΎѧγήΧϭ�ˬϲѧο έϷ�ϭ�ϡϭέΪѧΒϟ�Δϴѧο έ�ϲѧϓ�ϮѧϨϴϓ�ΔϧΎѧγήΧ

.میول لألسطح، وخرسانة خفیفة في أرضیة الحمامات
��النوع الثاني�ΔѧϳϭΎϤϴϛ�ΓΩΎѧϣ�ΎѧϬϴϟ·�ϑ Ύπ ѧϳ�ΖϨϤѧγϷϭ�Ϟϣήϟ�ΔϧϮϣ�ΎϬγΎγϭ�ΔΑϮρήϠϟ�Δϟί Ύόϟ�ΔϧϮϤϟ

ϣ�ϞΜϣ�ΔϨϴό�ΎϜϴδϟ�ΔѧϔϠΘΨϣ�ΔϳέΎΠΗ�˯ΎϤγ�ΖΤΗ�˯ΎϨΒϟ�ΩϮϣ�ΕΎϛήη�ΎϬΠΘϨΗ�ϯ ήΧ�ΩϮϣ�ϭ����ϥϮѧϜϳϭ
�ΎϬϜϤѧѧγ˻˯Ϯδѧѧϟ�ϰѧѧϠϋ�Δϴѧѧγήϟϭ�ΔѧѧϴϘϓϷ�τ ѧѧγϸϟ�Ϣѧѧγ���ΔѧѧΑϮρήϠϟ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϧϮϤϟ�ϝΎϤόΘѧѧγ�ΪѧѧϨϋϭ

�ΔѧΑϮρήϠϟ�ϝί Ύѧόϟ�ν ΎѧϴΒϟ_��ϻ�ϞѧѧϬϧ�ΚѧϴΣ�ΔѧϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ΩϮѧϤϠϟ�ΎѧϫήϛΫ�ϖΑΎδѧϟ�ΕΎѧρΎϴΘΣϻ�άѧΧΆΗ�ϻ�
�ΏϮѧρ�κ ϴѧϤϗ�˯ΎѧϨΑ�ϰѧϟ·�ΝΎѧΘΤΗ�ϻ��ΎѧϬϗϮϓ�ϲϠΧΪѧϟ�ν ΎѧϴΒϟ�ϞѧΒϘΘΗ�ΎѧϬϧ�ΎѧϤϛ�Ϟѧϣήϟ�ϭ�ϡΩήϟΎѧΑ�ε ΪΨΗ

سواء كانت المونة العازلة للرطوبة في جھة الردم أو في الوجھ الداخلي لحوائط (لألسطح الرأسیة 
.  وال تحتاج لتغطیتھا بطبقة خرسانة لألسطح األفقیة) البدروم

:ر املتكررةأرضية احلمام يف األدوا

��Ϟϔѧѧγ�ΔΤϠδѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�ΔѧѧρϼΒϟ�ξ ϔΨϨѧѧΗ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ
�ϩΎϴϤϟ�ΕέϭΩϭ�ΕΎϣΎϤΤϟ�ΎѧϬϤϜΣ�ϲѧϓ�Ύϣϭ���ϻ�ΔϓΎδѧϤΑ

�Ϧѧѧѧϋ�ϞѧѧѧϘΗ˺ ˹Ϣѧѧѧγ���Ϧѧѧѧϋ�ΪѧѧѧϳΰΗ˺ ˹�ΕΎѧѧѧϣΎϤΤϟ�ϲѧѧѧϓ�Ϣѧѧѧγ
ΓήϴΒϜϟ����Δϴѧο έϷ�ρϼѧΑ�ϦϴѧΑ�ΔϓΎδϤϟ�ΪϳΰΗ�ϲϜϟ�ϚϟΫϭ
ϟ�ϦϴΑϭ�ϥϮѧϜϳ�ΔѧϳΩΎόϟ�ΕΎѧϏήϔϟ�ϲѧϔϓ�ˬΔΤϠδѧϤϟ�ΔѧρϼΒ

�ϦϴѧΑϭ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�ϦϴѧΑ�έϮμ ѧΤϤϟ�Ϟϣήϟ�ϚϤγ
سم، ومع وضع ذلك في ٦لي مونة بالط األرضیة حوا

�ϪϧΈϓ�έΎΒΘϋϻΔΤϠδϤϟ�ΔρϼΒϟ�ν ΎϔΨϧΎΑ�˺ ˹Ϣѧγ�Ϟϔѧγ�
ΔϓΎδѧѧϤϟ�ϚѧѧѧϠΗ�ΪѧѧѧϳΰΗ�ϡΎѧѧϤΤϟΓέϮϛάѧѧѧϤϟ��ϲϟϮѧѧѧΣ�ϥϮѧѧѧϜΘϟ�

˺ ˿�Ϣѧѧγ�Ϣμ ѧѧΧ�ϊ ѧѧϣϭ�˻ϟ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϘΒτϠϟ�Ϣѧѧγ�ΔѧѧΑϮρήϠ
�ΔϴϘΒΘϤϟ�ΔϓΎδϤϟ�ϥϮϜΗ�ΔѧϔϴϔΧ�ΔϧΎγήΧ�ΔϘΒρ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ

�ΏϮρ�ήδϛ���ΎϤϬϜϤѧγ�ωϮѧϤΠϣ�Ϟϣέ�ΔϘΒρϭ˺ ˽Ϣѧγ��ϲѧϫϭ�ΔѧϴϓΎϛ�ΔϓΎδѧϣ�ΐ ѧϴϛήΘϟϑ ήμ ѧϟ�ήϴѧγϮϣΔѧϴϘϓϷ��
.)١٧شكل رقم  ( وأیضا لتركیب سیفون األرضیة لصرف میاه الحمامأسفل أرضیة الحمام

رضیة الحمام في األدوار المتكررةانخفاض أ) ١٧(شكل رقم 
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ˬϡϭέΪѧѧΑ�ϪѧѧΘΤΗ�β ϴѧѧϟ�ϱάѧѧϟ�ϲѧѧο έϷ�έϭΪѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ΏϮδѧѧϨϣ�ξ ѧѧϔΧ�ΐ ѧѧΠϳ�ϻ�ϡΩήѧѧϟ��ϡϭέΪѧѧΒϟ�έϭΩ�ϲѧѧϓ�ϭ�
�ϞѧΑ�Δϴѧο έϷ�ΕΎѧϘΒρ�ϞΧΩ�ΔϴϘϓϷ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϤϟ�ΔΟΎΣ�ΪΟϮΗ�ϻ�ΚϴΣ�έϭΪϟ�ϑ ήϏ�ϲϗΎΑ�Ϧϋ�Δϴο έϷ

.)١٦، ورقم ١٣الشكلین رقم  (تحت دكة الردم تلك المواسیر تكون

:ارتفاع الدروة

ϰθΨϳ�ϲΘϟ�ϖρΎϨϤϟ�ϲϓϮϘδѧϟ�ήѧτΧ�Ϧѧϣ�ΎϬϴϓ�ρ�Ύѧϣ�ΏϮδѧϨϣ�Ϧѧϣ�
�ϪϨϣ�Ϟϔγ�ΏϮδϨϣ�ϰϟ·���ˬϰѧϨΒϤϟ�τ ѧγ�ΩϭΪѧΣ�ˬΕΎѧϧϮϜϠΒϟ�ΩϭΪѧΣ

�Ϧѧϣ�ρϮϘδѧϟ�Ϧϣ�ϰθΨϳ�ΚϴΣ�έΪΤϨϤϟ�ΩϭΪΣ�ˬϢϠδϟ�α ϮϧΎϓ�ΩϭΪΣ
�ˬέΪѧΤϨϤϟ�ΏϮδѧϨϣ�ϰϟ·�ϒϴλ ήϟ�ΏϮδϨϣ����Φѧϟ���ΩϭΪѧΟϭ�ΐ ѧΠϳ

�ρϮϘδϟ�Ϧϣ�ϊ ϨϤϳ�ϞΎΣ�ΓϭέΩ��ϥ�Ύϣ·ϞΎΤϟ�ϚϟΫ�˯ΎϨΑ�ϢΘϳ���ϞѧϣΎϜΑ
ϋΎϔΗέϪ�Ύѧϣ·ϭ�ΔϧΎѧγήΨϟ�ϭ�ΏϮѧτ ϟ�Ϧϣ��ϲϠϔδѧϟ�˯ΰѧΠϟ�ϥϮѧϜϳ�ϥ

ΖϤμ ѧѧϣ�ϪѧѧϨϣ��ΔϧΎѧѧγήΨϟ�ϭ�ΏϮѧѧτ ϟ�Ϧѧѧϣ�ϱϮѧѧϠόϟ�˯ΰѧѧΠϟϭ��ήѧѧϴϏ�
ΖϤμ ϣ��ΔΘδΑϮϛ�ΎϫϮϠόϳ�ϢϮϗ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ��ϦϳΰΑέΩ���ϥϮѧϜΗ�Ϊѧϗϭ�

�ϭ�β ΒѧΠϟ�ϭ�ΐ θΨϟ�Ϧϣ�ϖϣήΑ�ϭ�ΔϴϧΪόϣ�ΕΎόΒμ ϣ�ϢϮϘϟ�ϚϠΗ
ϝϮϐθϤϟ�ΪϳΪΤϟ�Ϧϣ�ΔϴϓήΧί �ϝΎϜη��ΘδѧΑϮϜϟ�ϥ�ΎѧϤϛ�Δ(Hand

Rail)قد تكون من الخشب أو المعدن .
ϞѧѧϘϳ�ϻ�ΐ ѧѧΠϳϭ�ϲϟΎѧѧϤΟ·��ϞѧѧΎΤϟ�ϚѧѧϟΫ�ωΎѧѧϔΗέ��ΖϤμ ѧѧϣ���ήѧѧϴϏ

ΖϤμ ϣ���Ϧѧϋ̂ ˹�Ϧѧϣ�ΩΎѧΘόϤϟ�ϲѧϓ�Ϯѧϫϭ�Ϣѧγ̂ ˹-˺ ˹ ˹�α ΎѧϘϣ�Ϣѧγ
ΏϮδѧѧϨϣ�Ϧѧѧϣ�ϱέΎѧѧϤόϤϟ�ύήѧѧϔϟ�ϞѧѧΧΩ�Δϴѧѧο έϷ�ρϼѧѧΑ���ϞѧѧΧΩ
ϭ�ΔϧϮϜϠΒϟ�ϞΧΩ�ϭ�τ δϟ�ϒϴѧλ ήϟ�ϭ�ϢϠδѧϟ�ΕΎΟέΩ�����Φѧϟ��

–ϞϜθϟ�ήψϧ��Ϣѧϗέ�˺ ˹���Ϊѧϗϭ��ωΎѧϔΗέϻ�ϚѧϟΫ�Ϊѧϳΰϳ�Ϧѧϋ˺ ˹ ˹�Ϣѧγ
�Ϊѧϳΰϳ�ϻ�ΚѧϴΤΑϭ��ΔѧόϔΗήϤϟ�ϲϧΎѧΒϤϟΎΑ�ΔϳϮϠόϟ�έϭΩϷ�ΕΎϧϮϜϠΑ�ϲϓ

�ΖϤμ Ϥϟ�˯ΰΠϟ�ωΎϔΗέ�ΔϧΎѧγήΨϟ�ϭ�ΏϮτ ϟ�Ϧϣ���Ϧѧϋ̂ ˹Ϣѧγ��
).١٨(أنظر الشكل 

:رة املناسبالكم نوع اختيار

�ΪѧѧϳΪΤΗ�ΐ ѧѧΠϳΔѧѧϴϋϮϧΕήѧѧϤϜϟ��ΔϣΪΨΘδѧѧϤϟ��ΔѧѧΑϮϠϘϣ�ΓήѧѧϤϛ�ˬΔτ ϗΎѧѧγ�ΕήѧѧϤϛ�ΓήѧѧϤϛ�ˬΔτ ϗΎѧѧγ�ΔѧѧϧϮϓΪϣ�ΓήѧѧϤϛ�ˬ
:)١٩شكل رقم  ( بالتسلسل التاليلكل كمرة )الخ ..، مدفونة مقلوبة

١-��ΔѧϳέΎϤόϣ�ΔϠϜθѧϣ�ϰѧϟ·�ϚѧϟΫ�ϱΩΆѧϳ�Ϣѧϟ�Ύϣ�Δτ ϗΎγ�ΓήϤϛ�ϥϮϜΗ�ϥ�ΓήϤϛ�ϱϷ�ϲο ήΘϓϻ�ϊ ο Ϯϟ��ϢδѧϘΗ�ϥ
ΎѧΤϟ�ϲѧϓ�Δτ ϗΎδѧϟ�ΓήѧϤϜϟ�ΐ ΒδѧΘΗ�ϥ�ϭ�ˬϪѧϴϓ�ΏϮѧϏήϣ�ήѧϴϏ�ϞϜθѧΑ�ΎϬϠϔѧγ�ΎѧϏήϓ�ΓήϤϜϟ�ϚϠΗ�ϲΟέΎѧΨϟ�ς

�ϯ ήѧѧΧ�ΏΎΒѧѧγ�ϱϷ�ϭ�ˬϒϴѧѧλ ήϟ�ΏϮδѧѧϨϣ�Ϧѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ�ϩΩϮѧѧΟϭ�ν ήѧѧΘϔϤϟ�ϙΎΒθѧѧϟ�Ϊѧѧγ�ϲѧѧϓ�ϡϭέΪѧѧΒϟ�έϭΪѧѧϟ
).مشابھة

٢-��ϲѧѧϓ�ϦѧѧϜϟϭ�ˬΔѧѧΑϮϠϘϤϟ�ΓήѧѧϤϜϟ�Ϯѧѧϫ�Ϟπ ѧѧϓϷ�ϞѧѧΤϟ�ϥ�ν ήΘϓΎѧѧΑ�ΪѧѧΒϧ�ΓήѧѧϤϛ�ρϮϘѧѧγ�ϡΪѧѧϋ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΒϏήϟ�ΔѧѧϟΎΣ
ستبعد ھذا االختیار أیضا إذا كانت یستبعد ھذا االختیار إذا كان الحائط أعلى الكمرة المقلوبة بھ باب، كما ی

�ϲѧϓ�ΔѧϴϘϓ�ϑ ήѧλ �ήϴѧγϮϣ�έϭήѧϣ�Γέϭήѧο �ϊ ѧϣ�ϚѧϟΫ�ν έΎѧόΘϳ�ΚѧϴΣ�ϡΎѧϤΣ�ϲѧϓ�ϲΟέΎΧ�ςΎΤϟ�ΓήϤϜϟ�ϩάϫ
. في منسوب أسفل أرضیة الحمام منسوب أرضیة الحمام مخترقة الحائط الخارجي

٣-�ϖΑΎδѧѧϟ�έΎѧѧϴΘΧϻ�ΔѧѧϤϼϣ�ϡΪѧѧϋ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ��Ϣѧѧϗέ�˻�ѧѧϴΘΧ�Ϯѧѧϫ�ΐ δѧѧϧϷ�ϞѧѧΤϟ�ϥ�ν ήѧѧΘϔϧ�ΔѧѧϧϮϓΪϣ�ΓήѧѧϤϛ�έΎ
�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ΎϬϘϤϋ�ΓήϤϜϟ�ϩάϫϭ�ˬΔΑϮϠϘϣ˺ ˿�ΔϧΎѧγήΨϟ�ΔѧρϼΑ�Ϧѧϋ�ϊ ϔΗήΗ�ϱ�Ϣγ˿�ρϼΒѧϟ�ϖμ ѧϠϳ�ΚѧϴΤΑ�Ϣѧγ

�ϚϤδѧΑ�Ϟѧϣήϟ�Ϧѧϣ�ΔѧϘΒρ�ϊ ѧο Ϯϳ�ύήѧϔϟ�ϲϗΎѧΑ�ϲѧϓ�ΎѧϤϨϴΑ�ΓήѧηΎΒϣ�ΓήѧϤϜϠϟ�ϱϮϠόϟ�τ δϟ�ϕϮϓ�ΔϧϮϤϟΎΑ�˿�Ϣѧγ
ρϼΒϟ�ϢΛ�ΔϧϮϤϟ�ΎϬϴϠϳ����ϲΟέΎΨϟ�ςΎΤϟ�ϲϓ�ν Ϯϓήϣ�ϞΤϟ�άϫ�ϦϜϟϭ�ν έΎѧόΘϳ�ΚѧϴΣ�ϩΎѧϴϣ�ΓέϭΩ�ϭ�ϡΎϤΤϟ

).٤رقم(مع مرور مواسیر الصرف األفقیة في نفس مكان الكمرة، فیتم التفكیر في البدیل التالي 
٤-�ϡϭέΪѧΑ�ϕϮѧϓ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟΎΑ�ϡΎѧϤΤϟ�ϲΟέΎѧΨϟ�ςΎѧΤϟ�ΓήѧϤϛ�ϲѧϓ�ϖΑΎδѧϟ�ϞϳΪѧΒϟ�ΔѧϴϧΎϜϣ·�ϡΪϋ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�

.مدفونة الساقطةیراد فتح شباك فیھ یكون البدیل األنسب ھو الكمرة ال
٥-�ΔѧϧϮϓΪϣ�ϭ�ΔѧΑϮϠϘϣ�ΓήѧϤϛ�ϡΪΨΘѧγ�ϥΎѧϜϣ·�ϡΪѧϋϭ�ΓήѧϤϛ�ρϮϘѧγ�ϡΪѧϋ�ϲѧϓ�ΔѧΒϏήϟ�ΔѧϟΎΣ�ϲϓ�ήΧ�ϞΣ�ϙΎϨϫ�

�ϊ ο ϭ�Ϯϫϭ�ήϴΗϮϓ��ϱϮѧϠόϟ�έϭΪѧϟ�ϲϓ�ϩ̈́ΎϨΑ�ΩήϤϟ�ςΎΤϟ�Ϟϔγ���ΪѧϳΪΣ�Ϧѧϣ�ϦϴΨϴѧγ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ήϴΗϮѧϔϟϭ
�ΔѧρϼΒϟ�ΥΎϴѧγ�Ϧѧϣ�ήѧΒϛ�ήѧϴΒϛ�ήѧτϘΑ�ϴϠδΘϟ��Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ˺ ˼Ϣѧϣ���ѧϫϭ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�Ϡμ ѧϳ�ϞѧΤϟ�ά

 ارتفاع الدروة) ١٨(شكل رقم 
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�ϚϤδΑ�ΏϮϠτ Ϥϟ�ςΎΤϟ˺ ˻�ϚϤδѧΑ�ςϮΤϟ�ϊϣ�Ϡμ ϳ�ϻϭ�Ϣγ˻ ˾ήѧΜϛ�ϭ�Ϣѧγ���άѧϫ�ϲѧϓ�Ϫѧϧ�ήϛάѧϟΎΑ�ήϳΪѧΟϭ
�ϒϘδѧϟ�ϴϠδѧΗ�ΔѧΣϮϟ�ϲϓ�ήϬψϳ�ϪϨϜϟϭ�ϱέΎϤόϤϟ�ϱάϴϔϨΘϟ�ωΎτϘϟ�ΔΣϮϟ�ϲϓ�ήϬψϳ�ϻ�ϞΤϟ��ΕΎѧΣϮϠϟ�ϯ ΪѧΣ·

). اإلنشائیة
٦-ήϤϛ�ρϮϘγ�ϡΪϋ�ϦϤπ ϳ�ήΧ�ϞϳΪΑ�ϙΎϨϫ��ΔѧϳήϤϛϼϟ�ΕΎѧρϼΒϟ�ϡΎψϧ�ϡΪΨΘγ�Ϯϫϭ�Ε(Flat Slab)��ϲѧϓ

.ویمكن اللجوء لھذا البدیل في حالة عدم إمكان اختیار أي من البدائل السابقة.  سقف الفراغ المراد تغطیتھ

اختیار نوع الكمرة المناسب) ١٩(شكل رقم 

:أماكن وأبعاد السمالت

ƒ�Βϟ�Δϴο έ�ΖΤΗ�ΕήϤϛ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΕϼϤδϟ�ϥϮѧϜΗϭ�ϡϭέΪѧΑ�ϪѧΘΤΗ�β ϴѧϟ�ϱάѧϟ�ϲѧο έϷ�έϭΪϟ�ϭ�ϡϭέΪ-
�ςϮѧΤϟ�ϥί-بالرغم من كونھا كمرات ϭ�ϞѧϤΤΗ�ΔϴΎθϧϹ�ΎϬΘϔϴυϭϭ�ΔΤϠδϣ�ΔϧΎγήΧ�ΕΎρϼΒΑ�ΔϠμ Θϣ�ήϴϏ�

). وفي ھذه الحالة تسمى شدادات(وربط قواعد األساسات یبعضھا البعض 
ƒ��ϡϭέΪѧΒϟ�ςϮѧΣ�Ϧѧϣ�ςΎѧΣ�Ϟѧϛ�ΖѧΤΗ�ϞϤγ�ϙΎϨϫ�ϥϮϜϳ�ϥ�ΐ Πϳϭ�β ϴѧϟ�ϱάѧϟ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ςϮѧΣ�ϭ

ϡϭέΪΑ�ϪΘΤΗ���ϯ ήѧΧ�ΔϴΎθѧϧ·�Γέϭήπ ѧϟ�ΪѧΟϮϳ�ϦѧϜϟ�ςΎѧΣ�ϪѧϗϮϓ�β ϴѧϟ�ϞϤѧγ�ϙΎѧϨϫ�ϥϮϜϳ�ΎϤΑέϭ��ϞϤѧγ�ϞѧϤΤΗ
).ثانوي مثال، أو الربط بین قاعدتین طبقا لرأي المھندس اإلنشائي

.بسم على الترتی٣٨سم، ٢٥سم، ١٢سم تحت الحوائط التي بسمك ٤٠سم، ٢٥سم، ١٥: سمك السمل ▪
ƒϞϤδѧѧϠϟ�ϱϮѧѧϠόϟ�τ δѧѧϟ�ΏϮδѧѧϨϣ����ΔѧѧϛΪϟ�ϱϮѧѧϠόϟ�τ δѧѧϟ�ΏϮδѧѧϨϣ�β ѧѧϔϧ�Ϯѧѧϫ�ϥϮѧѧϜϳ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ςϮѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ

ϲѧѧο έϷ�έϭΪѧѧϟ�ΖѧѧΤΗ�ϭ�ϡϭέΪѧѧΒϟ�έϭΩ�ΖѧѧΤΗ�˯Ϯѧѧγ�ΔѧѧϳΩΎόϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�ϡϭέΪѧѧΑ�ϪѧѧΘΤΗ�β ϴѧѧϟ�ϱάѧѧϟ���ϲѧѧϓ�Ύѧѧϣ
έϭΩ�ΖѧѧΤΗ�ΔѧѧϳΩΎόϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�ΔѧѧϛΪϟ�ϱϮѧѧϠόϟ�τ δѧѧϟ�ΏϮδѧѧϨϣ�β ѧѧϔϧ�Ϯѧѧϫ�Ύπ ѧѧϳ�ϥϮѧѧϜϴϓ�ΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ςϮѧѧΤϟ�

�έΪϘϤΑ�ϒϴλ ήϟ�ΏϮδϨϣ�Ϧϋ�Ύπ ϔΨϨϣ�ϥϮϜϳ�ΎϤϨϴΑ�ˬϡϭέΪΒϟ˺ ˹ϲѧο έϷ�έϭΪѧϠϟ�ΔϴΟέΎΨϟ�ςϮΤϟ�ϲϓ�Ϣγ�
.)٢٠أنظر شكل رقم  (الذي لیس تحتھ بدروم

أماكن السمالت) ٢٠(شكل رقم 

:األعتابأماكن وأبعاد 

ƒ��ΏϮѧτ ϟ�ϲϧΎѧΒϤϟ�ϥί ϭ�ϞϤΤΗ�ΔϴΎθϧϹ�ϪΘϔϴυϭ�ϱάϟ�ήμ Ϩόϟ�Ϯϫ�ΐ Θόϟ�ήѧΠΤϟ�ϭ���˯Ϯѧγ�ΕΎѧΤΘϔϟ�ϕϮѧϓ
ΓήΒόϣ�ϭ�ϙΎΒη�ϭ�ΏΎΑ�ΔΤΘϔϟ�ϚϠΗ�ΖϧΎϛ��ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗϭ�ˬΕΎѧΤΘϔϟ�ϝϮΣ�ϑ ΎΘϛϷ�ϰϟ·�ϞϤΤϟ�ϞϘϨΑ�ΐ Θόϟ�ϡϮϘϳϭ�

ΐ ΘόϟΪѧϘϋ�ϞϜѧη�ϰϠϋ�ϥϮϜϳ�ϭ�ϞϜθϟ�ϢϴϘΘδϣ���ΕήѧϤϛ�ϭ�ΐ θѧΨϟ�ϭ�ήѧΠΤϟ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�Ύѧϣ·�ΏΎѧΘϋϷϭ�
. المسلحةغالبا ما یكون العتب من الخرسانةحدیدیة أو خرسانة مسلحة، و

:األعتاب من الخرسانة المسلحة من نوعین
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Castعتب مصبوب في مكانھ  - In Side���ϭ�ΔϴΒθΧ�ΓΪη�Ϫϟ�ϞϤόΗϭ�ϊ ѧο ϭ�ΪѧόΑ�ϪѧόϗϮϣ�ϲѧϓ�ΐ μ ѧϳ
.ویكون عرضھ یساوي عرض الحائط. التسلیح بھ

-��ΐ μ ѧѧϟ�ΰϫΎѧѧΟ�ΐ ѧѧΘϋPre-Cast��ϢΘѧѧϳϭ�ϲѧѧϓ�ϪѧѧΒϴϛήΗ�ϢΘѧѧϳ�ϢѧѧΛ�Ϫόѧѧο Ϯϣ�Ϧѧѧϋ�ΪѧѧϴόΑ�ϊ ѧѧϗϮϤϟ�ϲѧѧϓ�ϪΒѧѧλ �
ϋ�ΐ μ ϳϭ�ˬϪόο Ϯϣ�ΔΑϮρ�ϒμ ϧ�ν ήόΑ�ΓΩΎ�˺ ˻Ϣγ���ϭ�ΪѧΣϭ�ΐ ѧΘϋ�ϊ ѧο Ϯϳ�ϢѧΛ�ϪѧϠϤΣ�ϞϬδѧϳ�ϰѧΘΣ

�ςΎѧѧΤϟ�ν ήѧѧϋ�ΐ δѧѧΣ�ϪѧѧϧΎϜϣ�ϲѧѧϓ�ΎϤϬπ ѧѧόΑ�έϮѧѧΠΑ�ΔѧѧΛϼΛ�ϭ�ϦϴѧѧΘΒΘϋ��ΔѧѧΑϮρ�ˬΔѧѧΑϮρ�ˬΔѧѧΑϮρ�ϒμ ѧѧϧ
. على الحائط عند االرتفاع المحدد للعتب یرفع ویوضع ثم). ونصف على الترتیب

: أبعاد العتب الخرسانة ▪
�ϝϮѧѧτ ϟ���ΏΎѧѧΒϟ�ΔѧѧΤΘϓ�ϱϭΎδѧѧϳ�ϰѧѧϠϋ�ί ΎѧѧϜΗέϼϟ�ϦϴѧѧΘϬΠϟ�Ϧѧѧϣ�ί ϭήѧѧΑ�Ϫѧѧϴϟ·�ΎϓΎπ ѧѧϣ�ϙΎΒθѧѧϟ�ϭ

  .  الجھتین كالاألكتاف بقیمة سمك الحائط من
. السمك بنفس سمك الحائط ویصنع من جزء واحد أو عدة أجزاء كما سبق ذكره

�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ωΎϔΗέϻ˺ ˼�Ϧϋ�ϭ�Ϣγ�˺˺ ˹�ΕΎϔϋΎπ ѧϣ�Ϧϣ�ϥϮϜϳϭ�ˬήΒϛ�ΎϤϬϳ�ΔΤΘϔϟ�ν ήϋ�
). الخ... سم ٢٧سم، ٢٠سم، ١٣(ارتفاع مدماك الطوب 

. عرض الفتحة١/٤وقد یكون العتب من الحجر وفي ھذه الحالة ال یقل ارتفاعھ عن  ▪

: واألبوابارتفاعات الشبابيك 

ƒ�ΗΩΪѧѧΤΘΎѧѧΒΘϋϼϟ�ΎѧѧϘΒρ�ϙΎΒθѧѧϟ�ΩΎѧѧόΑ��Εέ
ϞѧΜϣ�ΔϳέΎϤόϤϟ���ΔΣΎδѧϣ�ˬύήѧϔϟ�ϡΪΨΘѧγ

ύήѧѧѧѧϔϟ���Ϧѧѧѧѧϋ�ϙΎΒθѧѧѧѧϟ�ΔΣΎδѧѧѧѧϣ�ϞѧѧѧѧϘΗ�ϻ
́�Δѧѧϓήϐϟ�ΔΣΎδѧѧϣ�Ϧѧѧϣ��ΐ δѧѧϧ�ΔѧѧγέΩ�ˬ

ΔѧѧѧϬΟϮϟ�ϲѧѧѧϓ�ϚϴΑΎΒθѧѧѧϟ�ΩΎѧѧѧόΑ����ϲϧΎѧѧѧΒϤϟ
السكنیة في المعتاد أن تكون جلسة الشباك 

�ΔϴθϴόϤϟ�ΕΎϏήϔϟ�ϲϓ��ˬϥϮϟΎѧλ �ˬΔθϴόϣ
Φѧѧϟ�ˬϡϮѧѧϧ�ˬΓήϔѧѧγ���ΡϭήѧѧΘϳ�ωΎѧѧϔΗέ�ϰѧѧϠϋ

˺�-متر   ١.٠٠بین �˻˹�ΪѧϳΰΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬ�ήѧΘϣ�
�ΕΎϣΪѧѧѧΨϟϭ�ϖѧѧѧϓήϤϟ�ϲѧѧѧϓ�ϙΎΒθѧѧѧϟ�ΔδѧѧѧϠΟ

��ΦΒѧѧτϣ�ˬΓέϭΩ�ˬϡΎѧѧϤΣ����Φѧѧϟ���Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΘϟ
˺ �˻˹�ήѧѧΘϣ–�˺ �˾˹ήѧѧΘϣ����ΐ ѧѧΘϋ�ωΎѧѧϔΗέϭ

�ΐ ѧѧѧѧϟΎϐϟ�ϲѧѧѧѧϓ�ϙΎΒθѧѧѧѧϟ˻ �˻˹ήѧѧѧѧΘϣ���ήѧѧѧѧψϧ
�Ϣϗέ�ϞϜθϟ˻ ˺�ˬ�ωΎѧϔΗέ�Ϊѧϳΰϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳϭ�

�ϲѧѧϓϭ�Δѧѧλ ΎΧ�ΕϻΎѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϋ�ΐ ѧѧΘόϟ
ΎѧϔΗέϻ�ΎѧϬϴϓ�Ϊѧϳΰϳ�ϲѧΘϟ�ϲϧΎѧΒϤϟ�ϲϠΧΪѧѧϟ�ω

. متر٢.٨٠للدور عن 
ƒ��ΎѧѧϬϴϓ�ΐ ѧѧϏήϳ�ϲѧѧΘϟ�ΕϻΎѧѧΤϟ�ξ ѧѧόΑ�ϲѧѧϓϭ

�ϲѧѧѧϓ�ϚѧѧѧϟΎϤϟ�ΐ ѧѧѧϠρ�ϰѧѧѧϠϋ�˯ΎѧѧѧϨΑ�ϱέΎѧѧѧϤόϤϟ
�ϥϮѧѧѧϜΗ�ϥ�ϦѧѧѧϜϤϳ�ϙΎΒθѧѧѧϟ�ΔΣΎδѧѧѧϣ�ΓΩΎѧѧѧϳί

�ΪΟ�Δπ ϔΨϨϣ�ϙΎΒθϟ�ΔδϠΟ�˻ ˹ϼΜϣ�Ϣγ��ΰΟΎѧΣ�ϙΎѧϨϫ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ρήθѧΑϙΎΒθѧϟ�ν ήѧϋ�ϞѧϣΎϜΑ��Ϧѧϣ�ϊ ѧϨϤϳ�
�ρϮϘδѧѧϟ�Πϟ�ϦϴѧѧΑ�Ϟμ ѧѧΗ�ΔѧѧϴϧΪόϣ�ϢϮѧѧϗϭ�ΔΘδѧѧΑϮϛѧѧϠϭ�ΔδΔΘδѧѧΑϮϜϟ��Δϴδѧѧϧήϔϟ�άѧѧϓϮϨϟΎΑ�ϚϴΑΎΒθѧѧϟ�ϚѧѧϠΗ�ϰϤδѧѧΗϭ�

French Window)  ٢٢شكل(.
ƒ��ΎΒϟΎϏ�ΏΎΒϟ�ΔΤΘϓ�ωΎϔΗέ˻ �˻˹ήΘϣ���ϞϜη˺ ˼����ΔѧϣΎΨϓ�˯Ύѧτ ϋ·�ϞѧΜϣ�ΔѧϳέΎϤόϣ�ΕέΎΒΘϋϻ�ΪϳΰΗ�ϥ�ϦϜϤϳϭ

�Ϧѧѧϋ�ΏΎѧѧΒϟ�ΔѧѧΤΘϓ�ωΎѧѧϔΗέ�ϞѧѧϘϳ�ϻϭ�ˬϝΎѧѧΜϤϟ�ϞϴΒѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ϞΧΪѧѧϤϠϟ˻ �˺˹ϡΎѧѧϋ�ϪѧѧΟϮΑ�ήѧѧΘϣ�����ϲѧѧϓ�ϢΘѧѧϳ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧΒϟΎϏϭ
ѧѧΒϤϟ�ΕΎѧѧΤΘϔϟ�ϊ ѧѧϴϤΠϟ�ΐ ѧѧΘόϟ�ωΎѧѧϔΗέ�ΔѧѧϤϴϗ�ΪѧѧϴΣϮΗ�ΔϴϨϜδѧѧϟ�ϲϧΎ�ϚϴΑΎΒѧѧη�ΏϮѧѧΑ���άѧѧϫ�ϥ�ϻ·�άѧѧϴϔϨΘϟ�ΔϟϮϬδѧѧϟ

�ϭ�ΔѧѧѧϴϟΎϤΠϟ�ϲΣϮѧѧѧϨϟ�ϞѧѧѧΜϣ�ήѧѧѧΧ�έΎѧѧѧΒΘϋ�ΓΎѧѧѧϋήϣ�Γέϭήѧѧѧο �ϱέΎѧѧѧϤόϤϟ�ϯ έ�Ϋ·�ϩί ϭΎѧѧѧΠΗ�ϦѧѧѧϜϤϳ�έΎѧѧѧΒΘϋϻ
.الوظیفیة

األعتاب ) ٢١( شكل رقم  
ارتفاعات الشبابیك واألبوابو

French) : ٢٢(شكل رقم  Window
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:)اخل...   وأسلحة رأسيةأحواض زهور ومظالت ( والعناصر التشكيليةالربوزات

ƒ�ς ϗΎδѧϤϟ�ϲΘΣϮϟ�ϲϓ�ΎϬϨϛΎϣ�β ϔϧ�ϲϓϭ�ΎϬΘϤϴϗ�β ϔϨΑ�ΕΎϋΎτϘϟ�ϲϓ�Εί ϭήΒϟ�ϦϛΎϣϭ�ΩΎόΑ�ϥϮϜΗ�ϥ�ΐ Πϳ�
ϴϘϓϷΔ��ΔϳάϴϔϨΘϟΔϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎϬΟϮϟϭ��ϱέϭήπ ѧϟ�Ϧѧϣ�Ϫѧϧ�ϩάϴϔϨΗ�Δϴϔϴϛ�ΔγέΩϭ�ωΎτϘϟ�Ϣγέ�ΪϨϋ�π Η�Ϋ·ϭ�

�ΕΎϬΟϮϟϭ�ς ϗΎδϤϟΎΑ�ΩϮΟϮϣ�Ϯϫ�ΎϤϋ�Εί ϭήΒϟ�ϥΎϜϣ�ϭ�α ΎϘϣ�ϞϳΪόΗ�ˬϥΎѧϛ�ΐ Βγ�ϱϷ�ϚѧϟΫ�˯ήѧΟ·�ΐ ѧΠϴϓ
. التنفیذیة والواجھات التنفیذیةةالتعدیل ذلك في كال من لوحتي المساقط األفقی

ƒ�ϊ ϴϤΟ�ϥϮϜΗ�ϥ�ΐ Πϳϭ�ˬΎϴΎθϧ·�Εί ϭήΒϟ�ϚϠΗ�ϞϴϤΤΗ�Δϴϔϴϛ�ΔγέΩ�ΐ Πϳ�ΔϴϠϴϜθѧΘϟ�ήѧλ ΎϨόϟϭ�Εί ϭήѧΒϟ�
�ΎѧѧϴϘϓ�Γί έΎѧѧΒϟΎθѧѧϧ·�ΔϠμ ѧѧΘϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥϭ�ΔΤϠδѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�Ϧѧѧϣ�ΔϋϮϨμ ѧѧϣ�ϞѧѧϜϴϬϟ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨόΑ�Ύϴ

 .لكي یتحمل ھذا العنصر البارز )كمرة، بالطة خرسانة مسلحة، عمود مسلح(اإلنشائي للمبنى 
ƒ�ΔΤϠѧѧγϷ�ϞѧѧΜϣ�Δϴѧѧγήϟ�Εί ϭήѧѧΒϟ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ΎѧѧϤϛ��louvers���ϞѧѧϜϴϬϟ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨόΑ�Ύπ ѧѧϳ�ΔϠμ ѧѧΘϣ

ϲΎθϧϹ��ρϼΒϟ�Ϧϣ�ΔϘϠόϣ�ϭ�ΎϬϨϣ�ϞϔγϷ�ΔϴϧΎγήΨϟ�ΔρϼΒϟΎΑ�Ύϣ·�ϲѧϓ�ΔѧϘϠόϣ�ϭ�ϰѧϠϋϷ�έϭΪϠϟ�ΔϴϧΎγήΨϟ�Δ
.الكمرات أعال منھا

ƒϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ����ωΎѧϗ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ΓέήѧϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϲѧϓ�ΔѧϬΟϮϟ�Ϧѧϋ�Γί έΎΒϟ�έϮϫΰϟ�ν ϮΣ�ϲϓ
έϭΪѧϠϟ�ΔϴϧΎѧγήΨϟ�ΔѧρϼΒϠϟ�ΩΪѧΘϣ�Ύѧϣ·�ΔѧρϼΒϟ�ϩάѧϫ�ϥϮѧϜΗ�ϥϭ�ΔΤϠδѧϣ�ΔϧΎѧγήΧ�ΔѧρϼΑ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ν ϮΤϟ�

�ϼΑ�Ϧϣ�ϲϟϮΑΎϛ�ΔρϼΑέϭΪϟ�Δρ��ˬΎϬΑϮδѧϨϣ�β ѧϔϧ�ϲѧϓ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·ΐ ѧΠϴϓ�ΎѧϬϨϋ�ΔѧόϔΗήϣ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ϭ��ϩάѧϫ�ϲѧϓ�
ΔϟΎΤϟ��ϲΟέΎѧΨϟ�ςΎΤϟ�ΓήϤϜΑ�ϭ�έϭΪϠϟ�ΔϴϧΎγήΨϟ�ΔρϼΒϟΎΑ�Ϟμ ΘΗ�ϥϲϧΎѧγήΧ�ςΎѧΤΑ�Ϧѧϋ�ϪϜϤѧγ�ϞѧϘϳ�ϻ�
˺ ˹Ϣγ����Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ϰѧϔΘϜϳ�ϦѧϜϟϭ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�έϮѧϫΰϟ�ν ϮѧΣ�ςϮѧΣ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ρήΘθϳ�ϻϭ

.الطوب

:اعتبارات التفرقة بني الكسوة والبياض حلوائط املبىن 

ƒ�ΎѧѧѧѧϬΘϴτ ϐΘΑ�Ύѧѧѧϣ·�ϰѧѧѧϨΒϤϟ�ςϮѧѧѧѧΣ�ϊ ѧѧѧϴϤΟ�ΐ ϴτ θѧѧѧΗ�ϢΘѧѧѧϳ�
ΓϮδѧѧϜϟ�ωϮѧѧϧ�ΪѧѧΣ΄Α�ΎϬΘϴδѧѧϜΘΑ�ϭ�ν ΎѧѧϴΒϟΎΑ��ΐ ѧѧΠϳ�ΎѧѧϨϫϭ�

�ϦϴѧѧΑ�ϖѧѧϳήϔΘϟ�ϰѧѧϠϋ�ΪѧѧϤΘόϳ�ν ΎѧѧϴΒϟΎϓ�ˬΓϮδѧѧϜϟϭ�ν ΎѧѧϴΒϟ
�ϕΎμ Θϟϻ�ΓϮϗ���ΪѧϤΘόΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ν ΎϴΒϟ�ΔϧϮϣϭ�ςΎΤϟ�ϦϴΑ

�Ϧϣ�ϼϛ�ϰϠϋ�ΓϮδϜϟ��ΔѧϧϮϣϭ�ςΎѧΤϟ�ϦϴΑ�ϕΎμ Θϟϻ�ΓϮϗ
ΓϮδѧѧѧϜϟ�ϖμ ѧѧѧϟ���ϭ��Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧϘΒρ�ϭ�ϙΎϣΪѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϞѧѧѧϴϤΤΗ

ϪѧϨϣ�Ϟϔγ�ϱάϟ�ϙΎϣΪϤϟ�ϭ�ΔϘΒτ ϟ�ϰϠϋ�ΓϮδϜϟ�ΕΎϘΒρ��
Ϧϣ�ϒλ �ϭ�ϙΎϣΪϣ�ϝϭ�ϥΈϓ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ�Ϟϔѧγ�Ϧѧϣ�ΓϮδϜϟ�

ϪѧѧϴϠϋ�ΰѧѧϜΗήϳ�τ ѧѧγ�ϰѧѧϟ·�ΝΎѧѧΘΤϳ����ϥ�Ύѧѧϣ·�τ δѧѧϟ�άѧѧϫϭ
�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�Δϴѧο έϷ�ρϼѧΑ�ϭ�ϒϴλ ήϟ�Ϯϫ�ϥϮϜϳ
�ϭ�ϒѧѧλ �ϝϭ�ϞѧѧϤΤΘϳ�ϲΎθѧѧϧ·�ήμ ѧѧϨϋ�ί ϭήѧѧΒϟ�ΔѧѧΟΎΣ�ϻ
�ΏϮδѧѧϨϣ�Ϧѧѧϣ�ΓϮδѧѧϜϟ�ΪѧѧΒΗ�ϥ�Ύѧѧϣ·ϭ�ˬΓϮδѧѧϜϟ�Ϧѧѧϣ�ϙΎϣΪѧѧϣ

�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ϒϴѧλ ήϟ�ϭ�Δϴο έϷ�Ϧϣ�ϰϠϋ�ΪѧΑ�ϻ
.رتكز علیھ الكسوةمن وجود بروز ت

ƒ�Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�ϚϤδѧΑ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�ϥϮϜϳ�ήϛάϟ�ϖΑΎδϟ�ί ϭήΒϟ�άϫ�˺ ˹Ϣѧγ��ςΎѧΤϟ�Ϧѧϋ�ί ϭήѧΒΑϭ�
.سمك مونة لصق الكسوة+ بمقدار ال یقل عن سمك الكسوة 

ƒ�ϰѧϠϋ�ςϘϓ�ΪϤΘόΗ�ϲΘϟϭ�ϖϴϗήϟ�ϚϤδϟ�ΕΫ�ΓϮδϜϟ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ήϛάϟ�ϖΑΎδϟ�ί ϭήΒϟ�άϫ�Ϧϋ�˯ΎϨϐΘγϻ�ϦϜϤϳ�
�ΓϮδѧϜϟ�ϖμ ѧϟ�ΔѧϧϮϣϭ�ςΎѧΤϟ�ϦϴѧΑ�ϕΎμ Θϟϻ�ΓϮϗ���ϭΪѧϟΎϣί ϷΎΑ�ϭ�ϚϴϣήϴδѧϟΎΑ�ΓϮδѧϜϟ�ϞѧΜϣ���Φѧϟ����ϞϜѧη

٢٣.(

:اعتبارات تطابق بيانات املسقط األفقي مع بيانات القطاع

 . مراعاة تطابق طبقات أرضیات الفراغات المختلفة مع نفس بیانات تلك الفراغات بالمسقط األفقي▪
 . بالمسقط األفقيھابیانات الفراغات المختلفة مع نفسشطیبات حوائط وأسقف  مراعاة تطابق ت▪
ƒ�ΎϬΗΎδѧϠΟϭ�ϚϴΑΎΒθѧϟϭ�ΏϮѧΑϷ�ΕΎѧΤΘϓ�ΕΎѧϋΎϔΗέ�ϖΑΎτΗ�ΓΎϋήϣ�ϚѧϠΗ�ΕΎѧϧΎϴΑ�β ѧϔϧ�ϊ ѧϣ�ΕΎѧΤΘϔϟ��ςϘδѧϤϟΎΑ

 .األفقي

اعتبارات ) : ٢٣(شكل رقم 
التفرقة بین الكسوة والبیاض 
لحوائط المبنى في البروزات 

األفقیة الخرسانیة
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�ϲϟΎΘϟ�ϞϜθϟ�ο Ϯϳϭ��Ϣϗέ�ϞϜη˻ ˽��ϰϠϋ�ϝΎΜϣ�ωΎτ ϗ��ϱάϴϔϨΗΤϠτ μ ѧϣ�Ϫѧϟ��ΔѧϴϟΎΘϟ�ΡϮѧϠϟ�ѧο ϮΗ�ΎϤϛ�ί Ϯѧϣέϭ�ΕΎ
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لوحة   ورموزمصطلحات

القطاعات التنفيذية
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الرسممالحظاتالمصطلح

خطوط الرسم: أوال

خط إسقاط
مم، ٠.٣سمك 

مستمر

 مار بھ قطاعخط
مم، ٠.٦سمك 

مستمر

خط مختفي
مم، ٠.٢سمك 

متقطع

خط محاور
مم، ٠.٢سمك 

خط ونقطة

خط أبعاد
مم٠.٢سمك 

كما بالشكل

خط نھایة
مم٠.٢سمك 

كما بالشكل

مم٠.٢سمك خط تھشیر

خط بدایة القطاع
مم،٠.٦سمك 

خط ونقطتین

القطاعات التنفيذية الرموز واملصطلحات بلوحة: ثانيا

مم٦-٥قطر دائرة منسوب

مم١٤-١٢قطر إسم المحور

طبقات األرضیة

�ΩΪѧϋ�β ϔϨѧΑ�ΔϴϘϓ�ρϮτΧ�ΔϋϮϤΠϣ
�Δϴѧѧѧѧο έϷ�ΓέίϮѧѧѧѧΑ�ΪѧѧѧѧΒΗ�ΕΎѧѧѧѧϘΒτϟ
�έϭΪѧѧѧѧϠϟ�ϒϘδѧѧѧѧϟ�ν ΎѧѧѧѧϴΒΑ�ϲѧѧѧѧϬΘϨΗϭ

�ϖΑΎδѧѧѧѧѧѧѧϟ��έϭΩ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϡΩήϟΎѧѧѧѧѧѧѧΑ�ϭ
ϡϭέΪѧѧѧѧΒϟ����ςѧѧѧѧΨϟ�ϚϤѧѧѧѧγ˹ �˻�Ϣѧѧѧѧϣ

�ϚϤδѧϟ�β ϔϨѧΑ�ϲѧγέ�ςΨΑ�ϞμΘΗϭ
˹ �˻�ϢϣΕΎѧϘΒτϟ�ΔѧϓΎϜΑ�ήѧϤϳ���ΐ ѧΘϜϳ

�ΔѧѧѧѧϘΒτϟ�ϒѧѧѧѧλ ϭ�ςѧѧѧѧΧ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϕϮѧѧѧѧϓ
.الخاصة بھ

طبقات األرضیة من فراغ وتختلف 
�ϝΎϤόΘѧѧγϻ�ΎѧѧόΒΗ�ήѧѧΧϵ�ΎѧѧϤϛ�ˬύήѧѧϔϟ

�ωϮѧѧϨϟ�ΎѧѧϘΒρ�ήѧѧΧϵ�έϭΩ�Ϧѧѧϣ�ϒѧѧϠΘΨΗ
�Δѧο έϷ�ΔρϼΑ�ΔΤϠδѧϣ�ΔϧΎѧγήΧ-
)خرسانة عادیة

طبقة عازلة للحرارة

طبقة عازلة للرطوبة

خرسانة مسلحة

ادیةخرسانة ع
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لوحة التفاصيل املعمارية

:تعريف

ϰѧѧϨΒϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΓΩΪѧѧΤϣ�ϦϛΎѧѧϣ�ϲѧѧϓ�ΓΩΪѧѧΤϣ�ΔѧѧϳέΎϤόϣ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ΔϴѧѧγΪϨϫ�ΕΎϣϮѧѧγέ�ϲѧѧϫ�ΔѧѧϳέΎϤόϤϟ�Ϟϴѧѧλ ΎϔΘϟ��
�ϩάѧѧѧϫϭ�ˬϩήѧѧѧϛΫ�ϖΒѧѧѧγ�Ύѧѧѧϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϭ�ΕΎѧѧѧϋΎτ ϗ�ϭ�ΕΎѧѧѧϬΟϭ�ϭ�ΔѧѧѧϴϘϓ�ς ϗΎδѧѧѧϣ�ϥϮѧѧѧϜΗ�Ϊѧѧѧϗ�ΔѧѧѧϳέΎϤόϤϟ�Ϟϴѧѧѧλ ΎϔΘϟϭ

Δϳέϭήѧѧο �ΕΎϣϮѧѧγήϟ�ϥϮѧѧϜΗ�ϻ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϩάѧѧϫ�ϥ�ΚѧѧϴΣ�ΔѧѧϳέΎϤόϤϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϩάѧѧϫ�άѧѧϴϔϨΗ�Δѧѧϴϔϴϛ�ϴѧѧο ϮΘϟ�
�ϰѧϨΒϤϠϟ�ΔϴѧγΎγϷ�ΔѧϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎϣϮѧγήϟ�ϲѧϓ�ϲϓΎѧϛ�ϞϜθѧΑ�ΔΤѧο ϭ�ϟϭ�ς ϗΎδѧϤϟϭ�ΕΎѧϬΟϮϟ�ϞѧϣΎϜϟ�ΕΎѧϋΎτϘ

. غیر كافي للتوضیح) ١/٥٠(وذلك نظرا لكون مقیاس الرسم نفسھ ) ١/٥٠المبنى بمقیاس رسم 
ϣϮѧγήϟ�ϩάϫ�ϥϮϜΗϭ�ΐ ѧγΎϨϣ�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϤΑ�ΕΎ��Ϧѧϣ�ΪѧΒϳ�˺˻ ˹�α ΎѧϴϘϣ�ϰѧΘΣϭ��˺˺����ΩΎѧόΑϷ�ΔѧΑΎΘϛ�ΐ ѧΠϳϭ

 .والخامات المستخدمة في التنفیذ للتفاصیل المعماریة بشكل واضح وكافي للتنفیذ

أهمية إعداد لوحة التفاصيل املعمارية: أوال 

١-ϓ�ϡϮѧѧϘϳ�ϟ�ΎѧѧϬϴ·�ϝϮѧѧλ Ϯϟ�ϞѧѧΟ�Ϧѧѧϣ�ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ϱέΎѧѧϤόϤϟ�ήμ ѧѧϨόϟ�ΔѧѧγέΪΑ�α ΪѧѧϨϬϤ�ϖѧѧϠόΘΗ�Εέήѧѧϗ�ϰѧѧϟ
 .بطریقة تنفیذ ذلك العنصر

٢ -ΎѧѧѧѧϨΑ�ϲѧѧѧѧϓ��ΎϬϣΪΨΘѧѧѧѧγ�ΏϮѧѧѧѧϠτ Ϥϟ�ΕΎѧѧѧѧϣΎΨϟ�ΪѧѧѧѧϳΪΤΘΑ�α ΪѧѧѧѧϨϬϤϟ�ΎѧѧѧѧϬϴϓ�ϡϮѧѧѧѧϘϳ��˯�ϱέΎѧѧѧѧϤόϤϟ�ήμ ѧѧѧѧϨόϟ
.)الخ..طوب، حجر، رخام، خرسانة عادیة أو مسلحة، حدید، خشب، ألومونیوم، بالستیك، (المطلوب

٣ -��Α�α ΪѧϨϬϤϟ�ΎϬϴϓ�ϡϮϘϳόϟ�ϚѧϟΫ�˯ΰѧΟ�ΩΎѧόΑ�ΏΎδѧΤϱέΎѧϤόϤϟ�ήμ ѧϨ�ΔѧϗΪΑ�ΕΎѧγΎϘϤϟϭ�ΩΎѧόΑϷ�ΪѧϳΪΤΗϭ�
�ήϴϐμ ѧϟ�Ϣѧγήϟ�α ΎѧϴϘϣ�ϲѧϓ�ΡϮѧο ϮΑ�ΎѧϬΘΑΎΘϛ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΩΎѧόΑϷ�ΔΑΎΘϛϭ��˺˾ ˹���˯ΎѧϨΛ�ΎѧϬΟΎΘΤϧ�ϲѧΘϟϭ

.التنفیذ
٤ -��ϚѧϟΫ�ϕΎѧτ ϧ�ϲѧϓ�ΪѧΟϮΘΗ�ϲѧΘϟ�ΔϴΎθѧϧϹ�ήλ ΎϨόϟ�ΩΎόΑ�ΔόΟήϤΑ�ΔΣϮϠϟ�ϩάϫ�ϲϓ�ϡϮϘϳ�α ΪϨϬϤϟ�ϥ�ΎϤϛ

. العنصر المعماري
٥ -�ϢΘϳ�ϲѧϓ�ΎϬΑ�ΔϧΎόΘγϻ�ϝΎѧϤϋϷ�ΩϮѧϨΑ�ΔѧϔϠϜΗ�ήϳΪѧϘΗϭ�ΕΎѧϴϤϛ�ΏΎδѧΣ�ϦѧϜϤϳ�ϻ�ϲѧΘϟ�ΔѧϳέΎϤόϤϟ�ήѧλ ΎϨόϠϟ�

. )١/٥٠(إظھار أبعادھا في مقیاس الرسم الصغیر 

وضع املعلومات األساسية بلوحة التفاصيل املعمارية: ثانيا

ϭ�ΓΩΪѧѧόΘϣ�ΎѧѧϬϟ�ΔѧѧϳέΎϤόϤϟ�Ϟϴѧѧλ ΎϔΘϟ�ϞѧѧϤϋ�ϢΘѧѧϳ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧϳέΎϤόϤϟ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ΎѧѧϘΒρ�ϰѧѧϨΒϣ�ϞѧѧϜϟ�ϥϮѧѧϜΗϭ�Ύϫήμ ѧѧΣ�ΐ όμ ѧѧϳ
: للعناصر المعماریة الموجودة في ھذا المبنى ولكن من أوضح األمثلة علیھا

.البروزات والمظالت وسائر التشكیالت المعماریة في الواجھات▪ 
�ƒ�ϰѧϨΒϤϟ�ϲѧϓ�ΕΎѧΤΘϓ�ϱ�Ϟϴѧλ ΎϔΗ��ΏϮѧΑ–ϚϴΑΎΒѧη����ϚѧѧϟΫϭ�ϞϴτΘδѧϤϟ�ϞϜθѧϟ�Ϧѧϋ�ϒѧϠΘΨϣ�ΎϬϠϜѧη�ϥϮѧϜϳ

.دھاإلظھار أبعا
�ƒ�ςϮΤϟ�ΔϴδϜΗ�ΔϴΟέΎΨϟ�ϭ�ΔϴϠΧΪϟ���ΔѧϳέΎϤόϣ�ΓήϜϓ�ΎϬϠϜη�ϲϓ�ϥΎϛ�Ϋ·�Δλ ΎΧ�ˬΎϬΒϴϛήΗ�Δϴϔϴϛ�έΎϬυϹ

.ال تظھر أبعادھا أو طریقة تنفیذھا إال من خالل الرسومات التفصیلیة
�ƒ�ϻϭ�άѧϴϔϨΘϟ�ΔѧϘϳήρ�ϭ�ϞϜθѧϟ�ϲѧϓ�˯Ϯѧγ�Δλ ΎΧ�ΔϳέΎϤόϣ�ΓήϜϓ�ΎϬϴϓ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�Δλ ΎΧ�ΕΎϴο έϷ�ΕΎϴδϜΗ

.سواء برسم مساقط أو قطاعات تفصیلیة لھا)  أو أكبر١/٢٠(یمكن توضیحھا إال في مقیاس رسم كبیر 
.أحواض الزھور في الواجھات الخارجیة أو داخل المبنى▪ 
).البرجوال(المظالت الخشبیة ▪ 
�ƒϞѧѧΜϣ�ΏϮѧѧτ ϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϨΒϤϟ�ήѧѧϴϏ�ςϮѧѧΤϟϭ�ϊ ѧѧϴρϮϘϟ��ΔϴδѧѧΒΠϟ�ϊ ѧѧϴρϮϘϟ�ˬϲΟΎѧѧΟΰϟ�ΏϮѧѧτ ϟ�ςϮѧѧΣ�ˬ

.الخ .... ،القواطیع من البلوكات الكولیسترا، القواطیع من الخشب الخرط
�ƒ�ΔѧѧϘϠόϤϟ�ϒϘѧѧγϷ�ΓΰϫΎѧѧΟ�ΕΪѧѧΣϭ�ϭ�ΩΪѧѧϤϣ�ϚΒѧѧη���ϞѧѧΧΩ�ΔδѧѧρΎϏ�Γ˯Ύѧѧο ·�ΕΪѧѧΣϭ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬΑ�ϖѧѧϠόΘϳ�Ύѧѧϣϭ

.السقف أو أي تركیبات أخرى مابین السقف الخرساني والسقف المعلق
.في الواجھات أو داخل المبنى) إن وجدت(تفاصیل العناصر والتشكیالت الجبسیة ▪ 
.في الواجھات الخارجیة أو داخل المبنى) إن وجدت(تفاصیل المشربیات والكوابیل الخشبیة ▪ 
.الساللم الداخلیة أو الخارجیة▪ 
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).تفاصیل الكوبستة وعناصر تثبیتھا في المباني(تفاصیل الدرابزین للساللم والبلكونات ▪ 
.رضیات المائلةتفاصیل األسقف المائلة واأل▪ 
�ƒϷΎѧΑ�ϭˬϝϮϐθѧϤϟ�ΪѧϳΪΤϟΎΑ�ΓάѧϔϨϤϟϭ�ΕΎѧϬΟϮϟ�ϲѧϓ�ϭ�ϰϨΒϤϟ�ϞΧΩ�ΔϳέϮϜϳΪϟ�ήλ ΎϨόϟϡϮϴϧϮϣϮϟ�ϱ ѧ́Α�ϭ�

.خامات معدنیة أخرى
.أماكن فواصل الھبوط والتمدد سواء في األدوار المتكررة أو في دور السطح▪ 
�ƒΎѧѧϬϴϓ�ήѧѧϬψϳϭ�τ ѧѧγϷϭ�ΕΎϴѧѧο έϷ�ϲѧѧϓ�Δѧѧϟί Ύϋ�ΕΎѧѧϘΒρ�ΩϮѧѧΟϭ�ϦϛΎѧѧϣ�ΎѧѧϬΘϗϼϋϭ�ΕΎѧѧϘΒτ ϟ�ϩάѧѧϫ�Ϟϴѧѧλ ΎϔΗ�

. بالحوائط أو بالبالطات الخرسانیة وبباقي طبقات األرضیة أو السطح
�ƒ�ΪѧΣϮϟ�έϭΪѧϠϟ�ΕΎϴѧο έϷ�ΐ ϴѧγΎϨϣ�ϑ ϼΘΧ�ϦϛΎϣ��ΩϮѧΟϭ�ϞѧΜϣ�ϲΎθѧϧ·�έΎѧΒΘϋ�ϚѧϟΫ�ϊ ΒΘΘѧγ�Ϋ·�Δѧλ ΎΧ

).كمرة مقلوبة أو أي اعتبار تنفیذي آخر

:صيل املعمارية ما يليوتشمل املعلومات األساسية بلوحة التفا

: اإلسقاط الھندسي للعنصر المعماري-١
.ویراعى تطابق اإلسقاط الھندسي لخطوط القطاع مع خطوط المساقط األفقیة وخطوط الواجھات للمبنى

:(Levels) المناسیب - ٢
�ΏϮδѧϨϣ�ήѧϴϏ�ϲѧϓ�ΕΎϴѧο έ�ϭ�ϰѧϨΒϤϟ�έϭΩ�Ϧѧϣ�έϭΩ�ϒϘѧγ�ϭ�Δϴο έ΄Α�έΎϣ�ϲϠϴμ ϔΗ�ωΎτ ϗ�Ϣγέ�ΔϟΎΣ�ϲϓ

�έϭΩϷ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϢϠδϟ�Δτ δΑ���ήѧϣ�ϲѧΘϟ�ϰѧϨΒϤϟ�˯ΰѧΟ�ΕΎϳϮΘδϤϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΐ ϴγΎϨϤϟ�ΪϳΪΤΗ�ΐ Πϳ
.١/٥٠وترسم وتكتب بنفس طریقة رسمھا وكتابتھا في لوحة القطاعات التنفیذیة . بھا القطاع التفصیلي

:(Dimensions) األبعاد - ٣
όϟ�άϴϔϨΘϟ�ΔΑϮϠτ Ϥϟ�ΩΎόΑϷ�ϊϴϤΟ�ΔΑΎΘϛ�ΐ Πϳ�˯Ϯѧγ�ΎѧϬϟ�ΔѧϳέΎϤόϤϟ�Ϟϴѧλ ΎϔΘϟ�ϞѧϤϋ�ϢΘϳ�ϲΘϟ�ΔϳέΎϤόϤϟ�ήλ ΎϨ

ΔѧϳέΎϤόϤϟ�ΔϠϴμ ѧϔΘϟ�ΔѧϬΟϭ�ϲѧϓ�ϭ�ΔϠϴμ ѧϔΘϠϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϭ�ΔϠϴμ ϔΘϟ�ωΎτ ϗ�ϲϓˬ�ΩΎѧόΑϷ�ΖѧϧΎϛ�˯Ϯѧγϭ�
.رأسیة أو أفقیة

:(Axis) المحاور – ٤
�έΎѧϤϟ�έϮΤϤϟ�Ϣγέ�ϢΘϳ�ϰϨΒϤϠϟ�ΕήϤϜϟ�ΪΣ΄Α�έΎϣ�ϲϠϴμ ϔΗ�ωΎτ ϗ�Ϣγέ�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϲѧϓϭ�ˬϞϜѧη�β ϔϨѧΑ�ΓήϤϜϟΎѧΑ

�ς ϗΎδѧϤϟ�ϲѧϓ�ΎϬϤΠΣ�β ϔϨΑ�έϭΎΤϤϟ�˯ΎϤγ�ήϭΩ�ϥϮϜΗϭ�ΔϴϘϓϷ�ς ϗΎδϤϟ�ϲϓ�ΓΩϮΟϮϤϟ�έϭΎΤϤϟ�ϥΎϜϣ�β ϔϧ
ΔϴϘϓϷ�ς ϗΎδϤϟ�ϲϓ�ΎϬϣΎϗέ�β ϔϨΑ�ϢϗήΗϭ�ΔϴϘϓϷ���ΔϠϴμ ѧϔΘϟ�ϥΎѧϜϣ�ΪѧϳΪΤΗ�ϞϴϬδѧΗ�έϮѧΤϤϟ�Ϣѧγέ�Ϧѧϣ�ϑ ΪϬϟϭ

.المعماریة في المبنى عند قراءة اللوحة

البيانات املطلوب توقيعها على التفاصيل املعمارية: ثالثا 

'Materials) رسم رموز ومصطلحات المواد -١ Symbols):
ϲϠϴμ ѧϔΗ�ωΎѧτ ϗ�Ϣγέ�ΔϟΎΣ�ϲϓˬ�ϯ ϮΘδѧϣ�ΎѧϬΑ�ήѧϣ�ϲѧΘϟ�˯ΰѧΟϷ�ϲѧϓ�ς ѧϘϓ�ΩϮѧϤϟ�ΕΎΤϠτ μ ѧϣϭ�ί Ϯѧϣέ�ϢѧγήΗ�

. یذویتم استخدام الرموز من تھشیر أو مصطلحات رسم لكل مادة من مواد التنف. القطع

Finishing) تشطیبات الحوائط – ٢ of walls).
ϲϠϴμ ϔΗ�ωΎτ ϗ�Ϣγέ�ΔϟΎΣ�ϲϓˬ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ςϮѧΤϟ�ΕΎΒϴτ θΗ�ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳϭ��ΔѧϴΟέΎΨϟ�ϭ���ρΎϘѧγΈϛ�ήѧϬψΗ�ϲѧΘϟ
.١/٥٠وتكتب بنفس طریقة كتابتھا في لوحة القطاعات التنفیذیة . في لوحة التفاصیل المعماریة

Layers) طبقات األرضیات- ٣ of Floor):
�ΪϴϴθѧѧΘϟ�ΩϮѧѧϣ�ΕΎѧѧϘΒρ�ωϮѧѧϧ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ΕΎѧѧϧΎϴΑ�ΔѧѧΑΎΘϛ�ΐ ѧѧΠϳ�έϭΩ�Δϴѧѧο έ΄Α�έΎѧѧϣ�ϲϠϴμ ѧѧϔΗ�ωΎѧѧτ ϗ�Ϣѧѧγέ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ

Δѧѧϟί Ύόϟ�ΕΎѧѧϘΒτ ϟϭ�ΐ ϴτ θѧѧΘϟϭΔѧѧϴϘϓϷ��-ΕΪѧѧΟϭ�ϥ·�-�Ϛϟάѧѧϛϭ�ϰѧѧϨΒϤϟ�έϭΩ�Ϧѧѧϣ�έϭΩ�Ϟѧѧϛ�ϒϘѧѧγ�ϭ�Δϴѧѧο έ΄Α�
.١/٥٠وتكتب بنفس طریقة كتابتھا في لوحة القطاعات التنفیذیة . سمكھا ومكانھا

Insulation) الطبقات العازلة - ٤ Layers):
�ΪѧϘϓ�ϒϘѧγϷϭ�ΕΎϴѧο έϸϟ�ΔѧϴϘϓϷ�Δѧϟί Ύόϟ�ΕΎϘΒτ ϟ�Ύϣ�ˬΔϠΎϤϟ�ϭ�Δϴγήϟ�Δϟί Ύόϟ�ΕΎϘΒτ ϟ�ΎϨϫ�ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳϭ

). طبقات األرضیات(تم ذكرھا في الفقرة السابقة 
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التفاصيل املعماريةقواعد جيب مراعاتها عند رسم لوحة 

ϟ�α ΪϨϬϤϟ�ϰϠϋ�ΐ ΠϳΕέΎѧΒΘϋϻϭ�ΪϋϮϘϟ�ϊϴϤΟ�ϲϋήϳ�ϥ�ϱέΎϤόϤΔѧϣΎόϟ��ΕΎѧϋΎτϘϟ�ΔѧΣϮϟ�ϲѧϓ�ΎѧϫήϛΫ�ϖΑΎδѧϟ�
:التنفیذیة وھي

.أماكن وضع الطبقة العازلة▪ 
.أرضیة الحمام في األدوار المتكررة▪ 
.ارتفاع الدروة▪ 
.رة المناسبالكم نوع اختیار▪ 
.السمالتوأبعاد أماكن ▪ 
.األعتابوأبعاد أماكن ▪ 
.تفاعات الشبابیك واألبوابار▪ 
.)الخ... أحواض زھور ومظالت وأسلحة رأسیة (البروزات والعناصر التشكیلیة ▪ 
.اعتبارات التفرقة بین الكسوة والبیاض لحوائط المبنى▪ 
. التفاصیل المعماریةاعتبارات تطابق بیانات المسقط األفقي مع بیانات▪ 

:بارات التالیةباإلضافة إلى ذلك یجب أن تراعى االعت و
.المونة وتفاصیل األبواب والشبابیكإظھار خطوط البیاض والوزرات و▪ 
).حلوق، عظم الباب أو الشباك، البر والباكتة( إظھار تفاصیل األبواب والشبابیك ▪

:اعتبارات تصميم السلم

 : أبعاد درجة السلم▪
.سم للقائمة١٥سم للنائمة و ٣٠: لدرجة السلم ھيأفضل أبعاد 

�ΔϓΎδѧѧϣ�ϞѧѧϴϠϘΘΑ�ϢϠδѧѧϟ�ΏΎδѧѧΣ�ΔѧѧϟϭΎΤϣ�ϢΘѧѧϳ�ΔϘΑΎδѧѧϟ�ϢϴѧѧϘϟ�ΫΎѧѧΨΗΎΑ�ϢϠδѧѧϠϟ�κ μ ѧѧΨϤϟ�ύήѧѧϔϟ�ΩΎѧѧόΑ�ϤδѧѧΗ�Ϣѧѧϟ�Ϋ·
:النائمة وزیادة ارتفاع القائمة بحیث تراعى القواعد التالیة

. سم١٧ – ١٥تتراوح من ) ق(القائمة 
.سم٣٠ – ٢٦تتراوح من )  ن(النائمة 

. سم٦٢ إلى ٦٠ من ) =ق٢+ ن (ضعف القائمة + مجموع نائمة 
ϲѧѧϓ�ϡϠγѧѧϟ�ΕΎѧѧΟέΩ�ϊ ѧѧϳϣΟϟ�ΔѧѧϣΎϧϟϭ�ΔѧѧϣΎϘϟ�ΩΎѧѧόΑ�ΩѧѧϳΣϭΗ�ΏѧѧΟϳ�ϡΗѧѧϳ�ϥ�ϝο ѧѧϔϳϭ�ˬΓΩѧѧΣϭϟ�ΔѧѧΑϠϘϟ�

. جمیع القلباتتوحیدھما في
.سم١١٠ أقل عرض صافي لقلبة السلم ▪
. عرض القلبة ثابت لجمیع قلبات السلم في جمیع األدوار▪
. عرض البسطة أكبر من أو یساوي عرض القلبة▪
. عرض الصدفة  من أو یساوي عرض البسطة▪

ΔϴϘϓϷ�ς��Ώ– ٢٥ ،   أ-٢٥(شكل رقم  وتوضح األشكال  ϗΎδϤϟ�ϰϠϋ�ϝΎΜϣ�ϲγήϟ�ωΎτϘϟϭ�ϢϠδѧϟ��Ϧѧϣ�ϰѧϨΒϣ�ϲѧϓ�
.بدروم وأرضي وأول وسطح: أدوار 
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المبنى في أدوار قط األفقیة لسلم المسامثال على)  أ-٢٥(                                                        شكل رقم 
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 القطاع الرأسي للسلممثال على)  أ-٢٥(                                                        شكل رقم 
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:اعتبارات تصميم أحواض الزهور

.التحمیل اإلنشائي لحوض الزھور حل مشكلة ▪
ƒϟ�ΔѧΑϮρήϠϟ�ϝΰѧϋ�ΓΩΎѧϤΑ�έϮѧϫΰϟ�ν ϮѧΣ�ωΎѧϗϭ�ςϮΣ�ϝΰϋ��ν ϮѧΤϟ�ΔδѧϣϼϤϟ�ςϮѧΤϟ�ΕΎΒϴτ θѧΗ�ΔѧϳΎϤΤ

.الزھور من تسرب المیاه
ƒϜϤϴϓ�ήϴΒϛ�ϞΧΪϟ�Ϧϣ�έϮϫΰϟ�ν ϮΣ�ν ήϋ�ϥΎϛ�Ϋ·��ΔѧϴϨϴϣϮΘϴΑ�ΓΩΎϣ�Ϧϣ�ΔΑϮρήϠϟ�Δϟί Ύϋ�ΓΩΎϣ�ϡΪΨΘγ�Ϧ

�ν ήόΑ�ΏϮτ ϟ�Ϧϣ�κ ϴϤϘΑ�ΎϬΗϮδϛϭ˿ϢѧγΔѧϳΎϤΤϠϟ�ϡΪΨΘѧγ�ΐ ѧΠϴϓ�ήϴϐѧλ �ν ήѧόϟ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�ˬ�ΩϮѧϤϟ�
ΎΘΤΗ�ϻ�ϲΘϟ�Δϟί ΎόϟϞΜϣ�ΔϳΎϤΤϠϟ�ΝΔΑϮρήϠϟ�Δϟί Ύόϟ�ΔϧϮϤϟ��ΔѧϴρΎτ Ϥϟ�ϭ�ΔѧϳΩΎόϟ�ΔϴϨϴϣϮΘϴΒϟ�ΕΎΒϠΤΘδϤϟ�ϭ�

�ΖϜΗϭήϴγ�ϭ�ΖγϼΑϭήϴγ���Ϧѧϋ�ϞΧΪѧϟ�Ϧѧϣ�ν ήѧόϟ�ϞѧϘϳ�ϻ�ΚѧϴΤΑϭ�έϮѧϫΰϟ�ν ϮΣ�ωΎδΗ�ϰϠϋ�υΎϔΤϠϟ
.سم٤٠
ƒ�ΝέΎѧѧΨϟ�ϮѧѧΤϧ�ϼΎѧѧϣ�ϪѧѧϋΎϗ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ϲѧѧο έϷ�έϭΪѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ϒϴѧѧλ ήϟ�ϕϮѧѧϓ�́θѧѧϨϤϟ�έϮѧѧϫΰϟ�ν ϮѧѧΣ�

μ Θϟξ Ύϔϟ�˯ΎϤϟ�ϒϳή���ν ϮѧΣ�˯Ϟѧϣ�ϢΘѧϳ�ϻ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ˬΎѧϴϘϓ�ωΎϘϟ�ϥϮϜϴϓ�ΓέήϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϲϓ�Ύϣ
�έϮμ ѧΤϤϟ�ύήѧϔϟ�˯ϞѧϤϟ�ς ϟΰϟΎѧΑ�ρΎѧΤΗϭ�ΔѧϳέΎΨϔϟ�ωέΰѧϟ�ϱέΎμ ѧϗ�ϪѧϠΧΪΑ�ϊ ѧο ϮΗ�ϦѧϜϟϭ�ϲϤτ ϟΎѧΑ�έϮϫΰϟ

).٢٦،٢٧أنظر شكل  (. بینھا وبین حوائط حوض الزھور

 حوض زھور أرضيمثال على) ٢٦(                           شكل رقم                              

 حوض زھور بواجھة دور متكررمثال على) ٢٧(                                                        شكل رقم 
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:(Handrail) الكوبستة اعتبارات تصميم

Ϩϋ�ϲϫ��ήμ�ΔѧϠΎϣ�Δϴѧο(Handrail)  الكوبستة أو الدرابزین :تعريف έϷ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·�Δϴѧο έϸϟ�ϱ ί Ϯѧϣ�ϭ�ϲѧϘϓ

ΪΟϮϳΐ γΎϨϣ�ωΎϔΗέ�ϰϠϋ��Ϧѧϣ�ρϮϘδϟ�Ϧϣ�ϊ ϨϤϟϭ�ΔϳΎϤΤϟ�ν ήϐΑ�ΏϮδϨϤϟ�ϲΘϔϠΘΨϣ�ϦϴΘϴο έϷ�Ϟλ Ύϔϟ�ΪΤϟ�ΪϨϋ�
ϰѧѧϠϋϷ�ΏϮδѧѧϨϤϟˬ�ϭ�ѧѧϬϴϠϋ�ί ΎѧѧϜΗέϹ�ν ήѧѧϐΑΎ�ΔѧѧϛήΤϟ�˯ΎѧѧϨΛ��ϦϴΑΎμ ѧѧϤϟ�ϭ�Ϧδѧѧϟ�έΎѧѧΒϛ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧλ ΎΧ��ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·�

. السلمكوبستة   بجوار منحدر أووبستةكاألرضیة مائلة مثل 
ƒ�Ω�ϲѧѧϓ�ΔΘδѧѧΑϮϜϟ�ΪѧѧΟϮΘΗ�ΕΎѧѧϧϮϜϠΒϟ�Γϭέ�ΕΎѧѧγήΘϟ��ΪѧѧΟϮΘΗ�ΎѧѧϤϛ�ˬ�ϼѧѧϛ�ϭ�ϢϠδѧѧϟ�ΔѧѧΒϠϗ�ϲΒϧΎѧѧΟ�ΪѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ

ϥΎϴΣϷ�ξ όΑ�ϲϓ�ϦϴΒϧΎΠϟ�ΎϤϛ�ˬ�ΪΟϮΘΗ�ϰϠϋΔѧϳέΎϤόϤϟ�ΕΎѧϏήϔϟ�ΪѧΣϷ�Ϟѧλ Ύϔϟ�ΪѧΤϟΔѧϴϠΧΪϟ����ϭ�ΔϟΎѧλ
أیضا في الكوبستة  وقد توجد ،فراغ الدور األسفل منھ على لمبنى من داخل ا یطلإذا كان) طرقة أو غرفة

 .دروة السطح تبعا للتشكیل الخارجي للواجھة
. في حالة استخدام برامق جبسیة وقد تكون من الجبسمن الخشب أو معدنیةتكون   أنإماالكوبستة  ▪
ƒ�ΔϴΒθѧѧΨϟ�ΔΘδѧѧΑϮϜϟ�ΖѧѧϴΒΜΗ�ϢΘѧѧϳ��ΔѧѧϴϧΪόϣ�ΕΎόΒμ ѧѧϣ�Δτ ѧѧγϮΑ�ΔϴΒθѧѧΧ�ϖѧѧϣήΑ�ϭ��ΪѧѧϳΪΤϟ�Ϧѧѧϣ�ΕϼϴϜθѧѧΗ�ϭ

أو   أسفل الكوبستةإما في الدروة المبنیة من الطوب أو الخرسانة المسلحة ، والتي تثبت بدورھا )المشغول
.مباشرة أو في الجانب الخارجي للبالطة الخرسانیة أو الكمرةیتم تثبیتھا في البالطة الخرسانیة 

ƒϧΪόϣ�ΕΎόΒμ ϣ�Δτ γϮΑ�ΔϴϧΪόϤϟ�ΔΘδΑϮϜϟ�ΖϴΒΜΗ�ϢΘϳ��ΖѧΒΜΗ�ϲѧΘϟϭ�ˬϝϮϐθѧϤϟ�ΪѧϳΪΤϟ�Ϧѧϣ�ΕϼϴϜθѧΗ�ϭ�ˬΔѧϴ
.بدورھا إما في الدروة أو في البالطة الخرسانیة أو في الجانب الخارجي للبالطة أو الكمرة

. یتم تثبیت الكوبستة الجبسیة بواسطة برامق جبسیة والتي تثبت بدورھا في الدروة▪

:(Veneers)اعتبارات تصميم الكسوة 

ƒΓϮδѧѧϜϟ�Ϫѧѧϴϓ�ϡΪΨΘδѧѧΗ�ϱάѧѧϟ�ϱέΎѧѧϤόϤϟ�ήμ ѧѧϨόϟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΑϮϠτ Ϥϟ�ΔѧѧϴϟΎϤΠϟ�ϲΣϮѧѧϨϟ�ΓΎѧѧϋήϣ����ˬβ ѧѧϤϠϣ�ˬϥϮѧѧϟ
. ) الكسوة، أبعاد وحدة الكسوةتقسیماتخطوط 

ƒ�ϱέΎѧѧϤόϤϟ�ήμ ѧѧϨόϟ�ΎѧѧϬϟ�ν ήѧѧόΘϳ�ϲѧѧΘϟ�ΕήΛΆѧѧϤϟ�ΔѧѧϣϭΎϘϣ�ΓΎѧѧϋήϣ���ˬΔѧѧϴΧΎϨϣ�ΕήΛΆѧѧϣ�ϩΎѧѧϴϤϠϟ�ν ήѧѧόΘϟ
. )الخ... والرطوبة 

.  مراعاة العنصر االقتصادي▪
.  التفكیر في كیفیة تثبیت الكسوة على السطح المراد كسوتھ بحیث یكون التثبیت بالمتانة المطلوبة▪
ƒ�ϞϤΤΗ�Δϴϔϴϛ�ϲϓ�ήϴϜϔΘϟ��ϥί ϭ�ΓϮδϜϟϞΒϘΘδϤϟ�ϲϓ�ΎϬϨϣ�˯ΰΟ�ρϮϘγ�ϭ�ΎϬρϮϘγ�ΐ ϨΠΗϭˬ�ΎѧϬϠϤΤΘϳ�ϥ�Ύϣ·�

. الحائط خلفھا أو أن تتحملھا األرضیة أسفلھا
. )استعمال أنواع من الكسوة ذات عمر افتراضي كبیر(البقاء مع الزمن  ▪
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الرسممالحظاتالمصطلح

 التفاصيل املعماريةخطوط الرسم بلوح: أوال

خط إسقاط
مم، ٠.٣سمك 

مستمر

خط مار بھ قطاع
،  مم٠.٨ – مم٠.٦سمك 

مستمر

خط مختفي
مم، ٠.٣سمك 

متقطع

خط محاور
مم، ٠.٢سمك 

خط ونقطة

خط أبعاد
مم٠.٢سمك 

كما بالشكل

خط نھایة
مم٠.٢سمك 

كما بالشكل

مم٠.٢سمك خط تھشیر

خط بدایة القطاع
، مم ١  - مم٠.٨سمك 

خط ونقطتین

 مم١.٢ سمك ال یقل عن  خط األرض

 التفاصيل املعماريةالرموز واملصطلحات بلوح: ثانيا

مم١٠-٨قطر دائرة منسوب

مم١٤-١٢قطر إسم المحور

طبقات األرضیة

�ΩΪѧϋ�β ϔϨѧΑ�ΔϴϘϓ�ρϮτΧ�ΔϋϮϤΠϣ
�Δϴѧѧѧѧο έϷ�ΓέίϮѧѧѧѧΑ�ΪѧѧѧѧΒΗ�ΕΎѧѧѧѧϘΒτϟ
�έϭΪѧѧѧѧϠϟ�ϒϘδѧѧѧѧϟ�ν ΎѧѧѧѧϴΒΑ�ϲѧѧѧѧϬΘϨΗϭ

�ϖΑΎδѧѧѧѧѧѧѧϟ��έϭΩ�ϲѧѧѧѧѧѧѧϓ�ϡΩήϟΎѧѧѧѧѧѧѧΑ�ϭ
ϡϭέΪѧѧѧѧΒϟ����ςѧѧѧѧΨϟ�ϚϤѧѧѧѧγ˹ �˻�Ϣѧѧѧѧϣ

�ϚϤδѧϟ�β ϔϨѧΑ�ϲѧγέ�ςΨΑ�ϞμΘΗϭ
˹ �˻ΕΎѧϘΒτϟ�ΔѧϓΎϜΑ�ήѧϤϳ�Ϣϣ���ΐ ѧΘϜϳ

�ΔѧѧѧѧϘΒτϟ�ϒѧѧѧѧλ ϭ�ςѧѧѧѧΧ�Ϟѧѧѧѧϛ�ϕϮѧѧѧѧϓ
.الخاصة بھ

وتختلف طبقات األرضیة من فراغ 
ΎѧѧόΒΗ�ήѧѧΧϵ�ΎѧѧϤϛ�ˬύήѧѧϔϟ�ϝΎϤόΘѧѧγϻ�

�ωϮѧѧϨϟ�ΎѧѧϘΒρ�ήѧѧΧϵ�έϭΩ�Ϧѧѧϣ�ϒѧѧϠΘΨΗ
�Δѧο έϷ�ΔρϼΑ�ΔΤϠδѧϣ�ΔϧΎѧγήΧ-
)خرسانة عادیة

طبقة عازلة للحرارة

طبقة عازلة للرطوبة
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الرسممالحظاتالمصطلح

خرسانة مسلحة

خرسانة عادیة

 زلـط

 رمـل

)عمودي على األلیاف( خشب 

)موازي التجاه األلیاف( خشب 

  خشب غشیم

)مقیاس رسم صغیر( خشب أبالكاج 

)مقیاس رسم كبیر( خشب أبالكاج 

)مقیاس رسم كبیر( بیاض 

)مقیاس رسم كبیر( بیاض على شبك ممدد 

 مباني طوب

 مباني حجــــر

زجـــاج

رخـــام

)ردم( أرض طینیة 



الموقع العام التنفیذيالتصمیمات التنفیذیة

)٧(
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قع العام التنفيذيلوحة املو

:تعريف

�ϱάϴϔϨΘϟ�ϡΎόϟ�ϊ ϗϮϤϟ�ΔΣϮϟϲϫ�ϰѧϨΒϤϟ�ήѧϬψϳ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ΏϮδѧϨϣ�ϲѧϓ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ϲѧϘϓ�ωΎѧτ ϗ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�
�ϦϴѧΑ�Ϟμ ѧϔΗ�ϲѧΘϟϭ�ϰѧϨΒϤϠϟ�Δμ ѧμ ΨϤϟ�ν έϷ�Δѧότ ϗ�ΩϭΪѧΣ�ϰѧΘΣ�ϪѧΑ�ΔτϴΤϤϟ�ΔϳέΎϤόϤϟ�ήλ ΎϨόϟ�ϊ ϴϤΟϭ

لشوارع والطرق المحیطة بالمشروع حدود ملكیة أرض المشروع وبین قطع األراضي المجاورة وكذلك ا
 .أو المؤدیة إلیھ

أهمية إعداد لوحة املوقع العام التنفيذي: أوال 

��Ϧѧϣ�ΚѧϴΣ�ϰѧϨΒϤϟ�άϴϔϨΗ�ΪϨϋ�ΎϬϣΪΨΘγ�ϢΘϳ�ϲΘϟ�ΔϳάϴϔϨΘϟ�ΕΎΣϮϠϟ�ήΧϭ�ϝϭ�ϲϫ�ϡΎόϟ�ϊ ϗϮϤϟ�ΔΣϮϟ��ΎѧϬϟϼΧ
: نستطیع إنجاز اآلتي

. والجارتحدید عالقة المبنى بحدود الملكیة . ا  
.تعیین نقطة بدایة توقیع المبنى على األرض المطلوب البناء علیھا.   ٢
.  إدراك شكل الشوارع والخدمات المحیطة بالمنطقة-٣
. معرفة االتجاھات األصلیة بالنسبة للمبنى.   ٤
�˾���ϻ�ϭ�άϴϔϨΘϟ�˯ΎϨΛ�ϞϤόϠϟ�˯Ϯγ�ˬϰϨΒϤϟϭ�ϊ ϗϮϤϟ�ϰϟϭ�Ϧϣ�ΝϭήΨϟϭ�ϝϮΧΪϟ�ϦϛΎϣ�ΪϳΪΤΗ�ϰѧϨΒϤϟ�ϡΪΨΘγ

. بعد ذلك
�˿����ΔѧѧΑϮϠτ Ϥϟ�ϯ ήѧѧΧϷ�ΕΎϣΪѧѧΨϟ�ϦϛΎѧѧϣ�ϚѧѧϟΫϭ�˯ΎѧѧϨΒϠϟ�ΔϣΪΨΘδѧѧϤϟ�ΕΪѧѧόϤϟϭ�ΩϮѧѧϤϟ�ϦϳϮθѧѧΗ�ϦϛΎѧѧϣ�ςϴѧѧτΨΗ

). من مكتب المھندسین وخالفھ( أثناء تنفیذ المشروع 
�̀����ωϭήθѧѧϤϟ�άѧѧϴϔϨΗ�ϞѧѧΣήϣ�ΡήѧѧΘϗ-�ϞѧѧϤόϟ�ϞϜθѧѧϟ�ΎѧѧϘΒρ�ϚѧѧϟΫϭˬ ϲ ϧΎΒϣ�ΓΪѧѧϋ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϧϮϜϣ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�Δѧѧλ ΎΧ�
. طلوب ووقت التنفیذ المقررالم
�́����ϡΎόϟ�ϊ ϗϮϤϟ�ϖϴδϨΗ�ϝΎϤϋ�ι ϼΨΘγ�ΓΎθϣ�ΕήϤϣ�ˬέϮγ�ϦϣˬΔѧϋέΰϟ�ν ϮѧΣ�ˬΕέΎϴѧγ�ϕήρ��ˬ

ΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ΕϼѧѧψϤϟ�ˬα ϮѧѧϠΠϟ�ϖρΎѧѧϨϣ�ˬέΎΠѧѧηϷˬ�����Φѧѧϟ���ΎѧѧϬΗΎϴϤϛ�ΏΎδѧѧΣϭ�ΎϬϟΎϜѧѧηϭ�ΎѧѧϬϋϮϧ�ΪѧѧϳΪΤΗϭ
. وتقدیر تكالیفھا

حة املوقع العام التنفيذيوضع املعلومات األساسية بلو: ثانيا

North) اتجاه الشمال -ا  Direction):
.، ولھ أشكال متعددةاالتجاھات األصلیة  بلمبنىوعالقة اتجاھات اوھو الذي یحدد االتجاھات األصلیة 

:(Axis)لمبنى طراف ا المحاور األفقیة والرأسیة أل- ٢
�ϩΎѧΠΗϻ�ϲѧϓ�Ϛϟάѧϛϭ�ϲϟϮѧτ ϟ�ϩΎΠΗϻ�ϲϓ�έϮΤϣ�ήΧϭ�ϝϭϰѧϨΒϤϠϟ�ϲѧο ήόϟ���Ϧѧϣ�έϭΎѧΤϤϟ�ϚѧϠΗ�ΪѧϳΪΤΗ�ϢΘѧϳϭ

. لوحات المساقط األفقیة للمبنى

Start) تحدید نقطة بدایة توقیع المبنى على األرض في الطبیعة - ٣ Point):
�ϲѧѧϫϭ�ϲѧѧΘϟ�ΔѧѧτϘϨϟ�ΔΤѧѧο ϭ�Δѧѧϗϼϋ�ΔѧѧτϘϨϟ�ϩάѧѧϬϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�άѧѧϟ�ˬΔѧѧόϴΒτ ϟ�ϰѧѧϠϋ�ϰѧѧϨΒϤϟ�άѧѧϴϔϨΗ�ΎѧѧϬϨϣ�ΪѧѧΒϳ

Α�έϭΎѧΤϤ�Δѧϗϼϋϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ΎѧϬϴϠϋ�ϰѧϨΒϤϟ�άѧϫ�ΔѧϣΎϗ·�ΩήѧϤϟ�ν έϷ�ΩϭΪѧΤΑ�ΔΤѧο ϭ�ΔѧτϘϧ�ϲѧϫ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧΒϟΎϏϭ
.في أحد أركان المبنى) طولي وعرضي(تقاطع أول محورین 

:(Dimensions) األبعاد - ٤
:تنقسم إلى نوعین من األبعاد كما یليوھي 

�ϲϫϭ�ο: أبعاد خارجیة للمبنى١ - ٣ ϮΗϰϨΒϤϠϟ�ϲϠϜϟ�ΪόΒϟ�ΕΎѧϬΠϟ�ϊϴϤΟ�Ϧϣ�ˬ�ΔϓΎδѧϤϟϭ�
ϦϴΑέϮΤϤϟ�ϦϳέΎϤϟ�Ϧϳ�ϊ ϴϗϮΘϟ�ΔϳΪΑ�ΔτϘϨΑ��ν έϷ�Δѧότ ϗ�ΩϭΪѧΣ�ϦϴѧΑϭ�ΔѧϴϜϠϤϟ�ΩϭΪѧΣ��ϲѧϓ�

.االتجاھین
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٣ -�˻�Δѧλ ΎΧ�ΩΎόΑ�ϊ ѧϗϮϤϟ�ήѧλ ΎϨόΑϡΎѧόϟ����Ϣϟϼѧγ�ˬΔѧϴϠϣέ�ν έˬΔѧϋϭέΰϣ�ν έˬΔϔѧλ έ
. )الخ...في الموقع العام، أحواض زھور، نوافیر،

:(Levels) ت الموقع العام وأرضیا المناسیب المختلفة للمبنى- ٥
�ΐ ϴγΎϨϣ�ϊϴϤΟ�ϊ ο ϭ�ϢΘϳ�ΎϬϴϓϭ�ϰϨΒϤϟΎѧΑ�ΔѧϔϠΘΨϤϟ�˯ΰѧΟϷ�Ϛϟάѧϛϭ�ϊ ѧϴϤΟϡΎѧόϟ�ϊ ѧϗϮϤϟ�ΕΎϴѧο έˬ�ϥΎѧϛ�Ϋ·ϭ�

.من عناصر الموقع العام حمام سباحة یكتب منسوب قاع الحمام

Finishing) تشطیبات جمیع األرضیات القائمة – ٦ Materials):
τ θѧѧΘϟ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧϬϴϓ�ϢΘѧѧϳϭ�ΕΎϴѧѧο έϸϟ�ΔѧѧϴΎϬϨϟ�τ ѧѧγϸϟ�ΕΎΒϴ��ν έ�ˬΎѧѧѧϬϋϮϧ́Α�ΕήѧѧϤϤϟ�ΕΎѧѧτϴϠΒΗ

�Δϋϭέΰϣ�ΔѧϘϳΪΣ���ΔѧϴϠϣέ�ν έ�ˬ�ϝΎѧϔρ�ΐ ѧόϟ���ˬ�����Φѧϟ���ϭ�ϊ ѧΑήϣ�ϞΧΪѧΑ�ΕΎΒϴτ θѧΘϠϟ�ί Ϯѧϣέ�ϊ ѧο ϮΗϭ
. معین وتوضح تلك الرموز في جدول یشرح أنواع التشطیبات

نفيذيالبيانات املطلوب توقيعها بلوحة املوقع العام الت: ثالثا

Landscape��ςإذا كان المطلوب عمل لوحة مسقط عام لألعمال المعماریة وعناصر الالندسكیب  -١ ѧϘϓ�
:فیجب أن تحتوي اللوحة على البیانات اآلتیة

Layout)  الموقع العامعناصر فرشأماكن وأشكال وأبعاد ▪  furniture features):
�ϞϤθѧѧΗϭ��ˬΓέΎѧѧϧ·�ΓΪѧѧϤϋ�ˬέΎΠѧѧηϠϟ�ΪѧѧϋΎϘϣ�ˬΕϼѧѧψϣ�ΐ ѧѧόϠϟϭ�ΔΣΎΒδѧѧϟ�ϦϛΎѧѧϣ�ˬα ϮѧѧϠΠΕΪѧѧΟϭ�ϥ·��ˬ

ترسم ھذه العناصر كإسقاط ھندسي ألغلب العناصر ولكن بعض ھذه العناصر و. الخ..النافورات، 
ϳί Ϯѧѧϣέ�ΔѧѧΌϴϫ�ϰѧѧϠϋ�ϡΎѧѧόϟ�ϊ ѧѧϗϮϤϟ�ϲѧѧϓ�ϊ ѧѧο Ϯ��ϞѧѧΜϣ��ΓέΎѧѧϧ·�ΓΪѧѧϤϋ�ˬΕήϴΠѧѧη�ˬέΎΠѧѧη����Φѧѧϟ���ϢΘѧѧϳϭ

.عام التنفیذيھذه الرموز في جدول مستقل في لوحة الموقع البیانات توضیح 

Fence)أعمال األسوار الخارجیة ▪  Works):
Ϧѧϣ�Δϳέϭήπ ϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�Ϟϛ�ϪϴϠϋ�ο Ϯϣ�ϲΟέΎΨϟ�έϮδϠϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϞϜη�ΪϳΪΤΗ�ϢΘϳ�ΎϬϴϓϭ��
�ˬ˯ ΎθѧϧϹ�ΏϮϠѧγ�ˬΕΎѧϴϛΎΒϟ�ϝϮѧρ�ˬΕΎѧΑϮΒϟ�ϚѧϠΗ�ΏϮѧΑ�ϞϜѧηϭ�ΝϭήѧΨϟϭ�ϝϮΧΪѧϟ�ΕΎΑϮΑ�ϦϛΎϣ

ѧѧϜϧϻ�ˬΎϬϟΎϜѧѧηϭ�έϮδѧѧϟ�ΓΪѧѧϤϋ�ϦϛΎѧѧϣ�ρϮѧѧΒϬϟ�Ϟѧѧλ Ϯϓ�ϦϛΎѧѧϣ�ˬέϮδѧѧϟΎΑ�ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�Ύѧѧϳϭΰϟϭ�ΕέΎδ
�ˬέϮѧѧγϷΎΑ�ΩΪѧѧϤΘϟϭ��Φѧѧϟ���έϭΎѧѧΤϤϟ�ϚѧѧϠΗ�ΩΎѧѧόΑ�ΔѧѧΑΎΘϛ�ϢΘѧѧϳϭ�ΔϴΎθѧѧϧ·�έϭΎѧѧΤϣ�ΓέΎѧѧϧϹ�ΓΪѧѧϤϋϷ�ϢѧѧγήΗϭ

ϢϴϗήѧΗ�ήѧϭΩ�ϥϭΪΑ�ΎϬϛήΗ�ϭ�έϭΎΤϤϠϟ�ϢϴϗήΗ�ήϭΩ��ϢγήΗ�ϥ�ϦϜϤϳϭˬ�ϢϴϗήѧΗ�ήѧϭΩ�Ϣѧγέ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓϭ�
.س أسماء محاور المبنىللمحاور یراعى عدم تسمیتھا بنف

٢-��ϊ ϳέΎθϤϟ�ξ όΑ�ϲϓϢΘѧϳ�ΓήѧϴΒϜϟϞѧϤϋ�ΓΪѧϋ�ϞѧΜϣ�ωϭήθѧϤϠϟ�ϡΎѧόϟ�ϊ ѧϗϮϤϠϟ�ϯ ήѧΧ�ΔѧϳάϴϔϨΗ�ΕΎѧΣϮϟ����ΔѧΣϮϟ
�ΔϴΤμ ѧѧϟ�ϝΎѧѧϤϋϷ�ϡΎѧѧόϟ�ϊ ϗϮϤϟΎѧѧΑ�ϩΎѧѧϴϤϟΎΑ�ΔѧѧϳάϐΗϭ�ϲΤѧѧλ �ϑ ήѧѧλ �ρϮѧѧτΧϡΎѧѧόϟ�ϊ ѧѧϗϮϤϟ�ϯ ϮΘδѧѧϣ�ϰѧѧϠϋ���ˬ�ϭ

�ΔΣϮϟ�˯ΎΑήϬϜϟ�ϝΎϤϋ��ϡΎόϟ�ϊ ϗϮϤϟΎΑ�ΔϳάϐΗϭ�ΓέΎϧ·ϯ ϮΘδϣ�ϰϠϋ�ϡΎόϟ�ϊ ϗϮϤϟ����ϝΎѧϤϋ�Ϣѧγέ�ϢΘѧϳ�Ϊϗ�Ϫϧ�ΎϤϛ�
ΔϳέΎϤόϤϟ�ϡΎόϟ�ϊ ϗϮϤϟ�ΔΣϮϟ�Ϧϋ�ΔϠϘΘδϣ�ΔΣϮϟ�ϲϓ�ϡΎόϟ�ϊ ϗϮϤϟΎΑ�ήϴΠθΘϟ����ΔѧόΟήϣ�ϢΘѧϳ�ΕϻΎѧΤϟ�Ϟϛ�ϲϓ�ϭ

.تلك اللوحات مع لوحة الموقع العام المعماریة

.مثال على لوحة الموقع العام التنفیذي) ٢٨شكل رقم (ویوضح الشكل التالي 
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تنفیذي لوحة الموقع العام المثال على) ٢٨(شكل رقم 



 المراجعالتصمیمات التنفیذیة

املراجـــــــــــــــــع

.لو المصریةج مكتبة األن– ٢٠٠٢ –محمد أحمد عبد هللا .  د–"  تكنولوجیا البناء–إنشاء مباني   "-١
. المصریةاألنجلوة  مكتب– ٢٠٠٤ –محمد أحمد عبد هللا .  د–"  الرسومات التنفیذیة والتفاصیل المعماریة" - ٢
. دار الكتب العلمیة– الطبعة الثانیة  – ١٩٩٤ – حماد محمد.  د– " التفاصیل المعماریة " - ٣
.٢٠٠٦ –أحمد أیمن خلوصي .  ماجد خلوصي، ممحمد.  م–"  الساللم-التفاصیل المعماریة  موسوعة " – ٤
٥ –���ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΪϴϴθѧѧΗ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΔϋϮѧѧγϮϤϟ–�˯ΰѧѧΠϟ�ϝϭϷ��–Ω����έΪѧѧϴΣ�α ΎѧѧΒϋ�ϕϭέΎѧѧϓ�-�ΔѧѧόΒτ ϟ��

.١٩٩٧ الخامسة
٦ –���ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΪϴϴθѧѧΗ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΔϋϮѧѧγϮϤϟ–ϲ ϧΎѧѧΜϟ��˯ΰѧѧΠϟ���–Ω����έΪѧѧϴΣ�α ΎѧѧΒϋ�ϕϭέΎѧѧϓ�-�ΔѧѧόΒτ ϟ��

.١٩٩٧ الخامسة
٧ –���ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΪϴϴθѧѧΗ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΔϋϮѧѧγϮϤϟ–ΚѧѧϟΎΜϟ�˯ΰѧѧΠϟ���–Ω����έΪѧѧϴΣ�α ΎѧѧΒϋ�ϕϭέΎѧѧϓ�-���ΔѧѧόΒτ ϟ

.١٩٩٧الثالثة 
�ΞϫΎѧϧϣϟ�έϳϭѧρΗϭ�ϡϳϣλ–"  تصمیمات تنفیذیة–تقنیة معماریة  "-٨ ѧΗϟ�ΔϣΎόϟ�ΓέΩϹ�–�ϡϳѧϠόΗϠϟ�ΔѧϣΎόϟ�Δγѧγ΅ϣϟ�

.٢٠٠٤ - المملكة العربیة السعودیة -الفني والتدریب المھني
ϡ����ΪѧΒϋ�ϱήѧϘΒϟ�Ύѧτ–"  المجلد األول–الموسوعة الحدیثة إلنشاء المباني والمرافق العامة  "– ٩ όϟ�ϮѧΑ�ϒѧϴτϠϟ-

.٢٠٠٣الطبعة السادسة 
١٠ –���ΔѧѧϣΎόϟ�ϖѧѧϓήϤϟϭ�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�˯ΎθѧѧϧϹ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΔϋϮѧѧγϮϤϟ–ϲ ϧΎѧѧΜϟ��ΪѧѧϠΠϤϟ���–ϡ����Ύѧѧτ όϟ�ϮѧѧΑ�ϒѧѧϴτϠϟ�ΪѧѧΒϋ�

.٢٠٠٣  الطبعة السادسة -البقري
١١ –���ν ΎѧϴΒϟ�άѧϴϔϨΗ�β ѧγϭ�έΎѧϴΘΧϭ�ϢϴϤμ ѧΘϟ�ϱήμ ѧϤϟ�ΩϮϜϟ���-Ϲ�Ι ϮѧΤΒϟ�ϲϣϮѧϘϟ�ΰѧϛήϤϟ��˯ΎѧϨΒϟϭ�ϥΎϜѧγ–

.٢٠٠٦ -وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة 
ΎѧϨΒϟϭ�ϥΎϜγϹ�Ι˯�- " مواصفات بنود أعمال البیاض " – ١٢ ϮΤΒϟ�ϲϣϮϘϟ�ΰϛήϤϟ�–�ϖѧϓήϤϟϭ�ϥΎϜѧγϹ�Γέί ϭ�

.٢٠٠٧ -والمجتمعات العمرانیة 
١٢ –���ϩΎѧѧϴϤϟϭ�ΔѧѧΑϮρήϟ�ϝΰѧѧϋ�ϝΎѧѧϤϋ�ΩϮѧѧϨΑ�ΕΎϔѧѧλ Ϯϣ���-ϣϮѧѧϘϟ�ΰѧѧϛήϤϟ��˯ΎѧѧϨΒϟϭ�ϥΎϜѧѧγϹ�Ι ϮѧѧΤΒϟ�ϲ– وزارة 

.٢٠٠٧ -اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة 
١٣ –���ΓέήѧѧΤϟϭ�ΕΎѧѧϳϭΎϤϴϜϟϭ�ϲΤμ ѧѧϟ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ϩΎѧѧϴϣϭ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ϝΰѧѧόϟ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΐ ϴϟΎѧѧγϷϭ�ΩϮѧѧϤϟ���-Ω����ϝΎѧѧϤϛ

.٢٠٠٣ - كیماویات البناء الحدیث–عزیز شنودة . مصطفى، د
�Ι- "  اشتراطات أسس التصمیم والتنفیذ–ل الحراري مواصفات بنود أعمال العز " – ١٤ ϮѧΤΒϟ�ϲϣϮϘϟ�ΰϛήϤϟ�

.٢٠٠٧ - وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة –اإلسكان والبناء 



جامعة أسیوط
كلیة الھندسة

قسم الھندسة المعماریة

)٢ (التصميمات التنفيذية

إعداد

يـــن علــــــام حســـــهش. د



التصمیمات التنفیذیة

مادةمنهج 

التصميمات التنفيذية

مارة قسم ع– الثالثة لطالب السنة

 الثانيالفصل الدراسي
٢٠١٠-٢٠٠٩

إعداد

يـــن علــــــام حســـــهش. د



التصمیمات التنفیذیة

احملتويات

لوح األعمال اإلنشائية -٨

.لوحة تسلیح األسقف والكمرات -  أ -٨
.)القواعد والسمالت(لوحة األساسات  - ب-٨
.لوحة المحاور واألعمدة - ج-٨

لوح األعمال الصحية - ٩

.أعمال الصرف الصحيلوحة  -  أ -٩
.أعمال صرف المطرلوحة  - ب-٩
.أعمال التغذیة بمیاه الشربلوحة  - ج-٩

. الكهرباءلوحة أعمال -١٠

.لألبواب والشبابيك لوحة أعمال النجارة -١١



لوح األعمال اإلنشائیة التصمیمات التنفیذیة

)٨(

ةلوح األعمال اإلنشائي

  تسليح األسقف والكمراتلوحة

 القواعد والسمالت( لوحة األساسات(

 لوحة احملاور واألعمدة



لوحة تسلیح األسقف والكمرات - األعمال اإلنشائیة لوحالتصمیمات التنفیذیة

)أ-٨(

تسليح األسقف والكمراتلوحة 
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وحة تسليح األسقف والكمراتل

:تعريف

Ϡϟ�ωΎѧτ ϗ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�Ϯѧϫ�ΕήѧϤϜϟϭ�ϒϘѧγϸϟ�ϲΎθϧϹ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟϠϟ�ϲϧΎѧγήΨϟ�ϞѧϜϴϬϰѧϨΒϤ�ϳ�ϲѧϘϓ�ϯ ϮΘδѧϤΑ�ήѧϤ
���ϲѧΜϠΛ�ϲѧϓ�ϊاتجاه النظر ألعلىبحیث یكون و  قبل بناء الطوببالھیكل اإلنشائي للمبنى ѧτϘϟ�ϯ ϮΘδѧϣ�ϥϮѧϜϳ�ΓΩΎѧϋϭ

�ωΎѧϔΗέ�ϰѧϠϋ�ϭ�έϭΪѧϟ�ωΎϔΗέ˻ �˹˹�ήѧϬψΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ωΎѧτϘϛ�ΓΪѧϤϋϷ�ήѧϬψΗ�ΚѧϴΤΑ�ˬέϭΪѧϟ�Δϴѧο έ�ΏϮδѧϨϣ�Ϧѧϣ�ήѧΘϣ
ρΎϘѧγΈϛ�ϒϘγϷ�ΕΎρϼΑϭ�ΕήϤϜϟ��θѧΗ�ϱ�ςϘδѧϤϟ�άѧϫ�ϲѧϓ�Ύπ ѧϳ�ήѧϬψϳϭ�ϞѧΜϣ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�ΕϼϴϜ��

��έϮѧѧϫί �ν ϮѧѧΣ�Δϴѧѧο έ�Εί ϭήѧѧΑ–�ϚϴΑΎΒθѧѧϟ��ϼѧѧϋ�β ϤθѧѧϠϟ�ΔѧѧϴϘϓ�ήѧѧγϮϛ�–�έϮѧѧΠΑ�β ϤθѧѧϠϟ�Δϴѧѧγέ�ήѧѧγϮϛ�
.وھي تظھر كخطوط إسقاط أو قطاع طبقا لوضعھا بالنسبة لمستوى القطع) الخ... الشبابیك 

أهمية إعداد لوحة تسليح األسقف والكمرات: أوال 

: فیة تنفیذ العناصر اإلنشائیة في المبنى من خالل شرح كی– ١
). األعمدة(  معلومیة أماكن نقاط االرتكاز اإلنشائیة –أ 

). الكمرات( توضیح أماكن وأبعاد وتسلیح العناصر اإلنشائیة األفقیة –ب 
. تلفة توضیح أماكن ومناسیب وتخانات وتسلیح البالطات الخرسانیة التي تشكل أسقف األدوار المخ–ج 

:  تحدید العناصر الخرسانیة غیر اإلنشائیة في المبنى من خالل- ٢
. المنفذة من الخرسانة المسلحة)  والتي لیس لھا وظیفة إنشائیة( توضیح أماكن التشكیالت المعماریة –د 

٣ –�ΔѧѧΣϮϠϟ�ϚѧѧϠΗ�ϡΪΨΘδѧѧΗ��ϯ ήѧѧΧϷ�ΔϴΎθѧѧϧϹ�ΕΎѧѧΣϮϠϟ�ϲϗΎѧѧΑ�ϊ ѧѧϣ��Ϡϟ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪѧѧϘΗϭ�ΕΎѧѧϴϤϜϟ�ΏΎδѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ΔϧΎѧѧγήΨ
. المسلحة في المبنى

املعلومات األساسية بلوحة تسليح األسقف والكمرات: ثانيا

:وھي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي
:(Axis) المحاور - ١

�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�ΔѧѧϠϣΎΤϟ�ΔϴΎθѧѧϧϹ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϦϛΎѧѧϣ�ΩΪѧѧΤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔϴΎθѧѧϧϹ�έϭΎѧѧΤϤϟ�ΎѧѧϬΑ�Ϊμ ѧѧϘϳϭ�ΔѧѧϴϠϜϴϬϟ�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΓΪѧѧϤϋ��ˬ
:فیھا ما یليویراعى 

�ΔτϘϧϭ�ςΧ�ϞϜη�ϰϠϋ�έϭΎΤϤϟ�ϢγήΗ��˰˰ѧ˰˰˰˰ ˰˰�˰�˰ѧ˰˰˰˰ ˰˰ �˰���ϊ ρΎѧϘΗ�ΪѧϨϋϭ�ˬΔѧτϘϨΑ�ϲѧϬΘϨϳϭ�ΔѧτϘϨΑ�ΪѧΒϳ
.محورین یكون التقاطع في الخطین ولیس في النقطتین

 مم٠.٢سمك خط المحور .
 سم١یستمر المحور مرسوما داخل األعمدة والكمرات ویمتد خارج حدود المبنى لمسافة.
 المحاور تكون بنفس أسمائھا بلوحة المسقط األفقي المعماريأسماء .
 ١٢قطر من "تكتب أسماء المحاور داخل دوائر بمقاس مناسب-�˺ ˽�Ϣѧγέ�α ΎϴϘϣ�ϲϓ�Ϣϣ��˺˾ ˹��

. سم على األقل٢.٥وتبعد ھذه الدوائر عن حدود المبنى  بمسافة 

:للدور) األعمدة( نقاط اإلرتكاز اإلنشائیة -٢
ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟΎΑ�ΎѧϬϨϛΎϣ�ϲѧϓϭ�ΎѧϫΩΎόΆΑ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ΔϴϧΎѧγήΨϟ�ΓΪѧϤϋϷ�ϢγήΗ���ΓΪѧϤϋϷ�ΩϭΪѧΣ�ϢѧγήΗϭ

. مم٠.٦بخط مستمر سمكھ 
�ϱέΎѧϤόϤϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ΔѧΣϮϠΑ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϟ�ΎѧϘΑΎτϣ�ϥϮѧϜϳ�ΩϮϤόϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�έϮΤϤϟ�ϥΎϜϣ�˺ ˻ �˾�Ϣѧγ�

�ΪѧόΑ�ϰѧϠϋ�έϮѧΤϤϟ�ϥϮѧϜϳ�ϲΎϨΜΘѧγ�ϞϜθΑϭ�ˬϡΎϋ�ϞϜθΑ�ΩϮϤόϟ�ϪΟϭ�Ϧϣ˿�Ϣѧγϭ˺ ̂�ϲѧϬΟϭ�Ϧѧϣ�Ϣѧγ
). العمود

: اإلسقاط الھندسي لسقف الدور-٣
: رسم خطوط المسقط األفقي وھي تشمل جمیع عناصر المسقط األفقي 
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ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟΎΑ�ΎѧϬϨϛΎϣ�ϲϓϭ�ΎϫΩΎόΆΑ�ϢγήΗϭ�ˬϰϨΒϤϠϟ�ΔϴϧΎγήΨϟ�ΓΪϤϋϷ���ΓΪѧϤϋϷ�ΩϭΪѧΣ�ϢѧγήΗϭ
.مم٠.٦بخط مستمر سمكھ 

ѧѧϟ�ΕήѧѧϤϜϟ�ϢѧѧγήΗ�ΎѧѧϬϴϓϭ�ΕήѧѧϤϜϟ��ϚϤδѧѧΑ�ϦϳήϤΘδѧѧϣ�ϦϴѧѧτΨΑ�Δτ ϗΎδ˹ �˼�ΕήѧѧϤϜϟ�ϢѧѧγήΗϭ�Ϣѧѧϣ
.مم٠.٣المقلوبة أو المدفونة بخطین متقطعین بسمك 

�ρϮѧѧτΨΑ�ϢѧѧγήΗ�ΎѧѧϬϴϓϭ�ΕΎѧѧϧϮϜϠΒϟ�Εί ϭήѧѧΑϭ�ϒϘѧѧγϷ�ΕΎѧѧρϼΒϟ�ϲΟέΎѧѧΨϟ�ςϴѧѧΤϤϟ�ΩϭΪѧѧΣ�ρΎϘѧѧγ·
.مم٠.٣مستمرة بسمك 

 مم٠.٣إسقاط السلم وفیھا ترسم درجات السلم بخطوط متقطعة بسمك.
�ρΎϘγ·���ϭ�ΓήϤΘδѧϣ�ρϮѧτΨΑ�ϢѧγήΗ�ΎѧϬϴϓϭ�ΔΤϠδϤϟ�ΔϧΎγήΨϟΎΑ�ΓάϔϨϣ�ϯ ήΧ�ΔϳέΎϤόϣ�ΕϼϴϜθΗ�ϱ

.مم٠.٣متقطعة طبقا لموقعھا من مستوى اإلسقاط بسمك 

:(Dimensions) األبعاد– ٤
�ς ѧΧ�ϰѧϠϋ�ΩΎѧόΑϷ�ϥϮѧϜΗ�ΔѧϬΟ�Ϟѧϛ�ϲϓ�ΕΎϬΟ�ΔόΑέϷ�Ϧϣ�ϰϨΒϤϟ�ΝέΎΧ�έϭΎΤϤϟ�ϦϴΑ�ΩΎόΑϷ�ΐ ΘϜΗ

ϓΎδϤΑ��ϰϨΒϤϟ�ΪόΒϳ�ΪΣϭ�Δ˺ �˾ϞϗϷ�ϰϠϋ�Ϣγ����ΪѧόΒϟ�ΔѧΑΎΘϛ�ϢΘϳ�έϭΎΤϤϟ�ϦϴΑ�ΔϓΎδϤϟ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ
ΩϮϤϋ�ϝϭ�ΩϭΪΣϭ�έϮΤϣ�ϝϭ�ϦϴΑˬ�ΩϮϤϋ�ήΧ�ΩϭΪΣϭ�έϮΤϣ�ήΧ�ϦϴΑ�ΔϓΎδϤϟϭ���ϚѧϠΗ�ΖϧΎϛ�˯Ϯγ

).  سم١٩ أو ١٢.٥  أو ٦المسافة 

 بلوحة األسقف والكمرات يف منطقة رسم املسقطةالبيانات املطلوب: ثالثا

:ویراعى فیھ اآلتي:  البالطات سمك-١
 مم١٠-٨یكتب سمك البالطة داخل دائرة قطرھا  .
�ςϘδѧϤϟ�ΝέΎѧΧ�ΐ ѧΘϜϳ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ϒϘδѧϟ�ΕΎρϼΑ�ΐ ϠϏϷ�ΔΘΑΎΛ�ϪΘϤϴϗ�ΔρϼΒϟ�ϚϤγ�ϥϮϜϳ�Ϊϗ

ΔϴϟΎΘϟ�ΓέΎΒόϟ����ΔυϮΤϠϣ���ϚϤδѧΑ�ΕΎѧρϼΒϟ�ϊ ѧϴϤΟ������ϚѧϟΫ�ϑ ϼѧΧ�ήϛάѧϳ�Ϣѧϟ�Ύѧϣ�Ϣѧγ���ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ
.  سمك البالطات المختلفة السمك عن القیمة المذكورة فقطالحالة یتم كتابة

�Ϧϣ�ΪΒϳ�ΕΎρϼΒϟ�ϚϤγ˺ ˹�ΕΎϔϋΎπ ѧϤΑ�Ϊѧϳΰϳϭ�Ϣѧγ�˻�Ϣѧγ�˺ ˹- ٢٠ – ١٨ - ١٦ – ١٤ – ١٢ –
)  سم٢٢
 سم للبالطات فما یزید، تكون البالطات غیر كمریة ٢٠بدءا من سمك (flat slab).

:ویراعى فیھ اآلتي:  تسلیح البالطات-٢
�ΪѧѧϳΪΣ�ϲδѧѧϴήϟ�ϴϠδѧѧΘϟ�ε ήѧѧϔϟ���ϦϴѧѧτΧ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�Ϣѧѧγήϳϭ�ΔѧѧρϼΒϠϟ�ήϴμ ѧѧϘϟ�ϩΎѧѧΠΗϻ�ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϜϳ

.متوازیین ویكتب بجوارھما قطر أسیاخ التسلیح وعدد األسیاخ في المتر الطولي
�ϱϮϧΎΜϟ�ϴϠδΘϟ�ΪϳΪΣ�˯Ύτ ϐϟ���ΪѧΣϭ�ς ѧΧ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�Ϣѧγήϳϭ�ΔѧρϼΒϠϟ�ϞѧϳϮτ ϟ�ϩΎѧΠΗϻ�ϲѧϓ�ϥϮϜϳ

.تسلیح وعدد األسیاخ في المتر الطوليویكتب بجواره قطر أسیاخ ال
�ϴϠδΘϟ�ΪϳΪΣ�ΥΎϴγ�ΩΪϋ�ϱϮϧΎΜϟ�ϭ�ϲδϴήϟ���ϻϭ�ήѧΘϤϟ�ϲѧϓ�ΥΎϴѧγ�ΔδѧϤΧ�Ϧѧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ΕΎρϼΒϠϟ

ϲϟϮτ ϟ�ήΘϤϟ�ϲϓ�ΥΎϴγ�Γήθϋ�Ϧϋ�Ϊϳΰϳ���Ϧѧϋ�ΕΎѧρϼΒϟ�ϴϠδѧΗ�ϲϓ�ϡΪΨΘδϤϟ�Φϴδϟ�ήτ ϗ�ϞϘϳ�ϻϭ
. مم١٩ مم وال یزید عن ٨
ѧΜϟϭ�ϲδѧϴήϟ�ϴϠδΘϟ�ΪϳΪΣ�ϱϮϧΎ�˯Ύѧτ ϐϟϭ�ε ήѧϔϟ���Ϧѧϋ�ΎϬϜϤѧγ�ϞѧϘϳ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧρϼΒϟ�ϲѧϓ˺ ˿�Ϣѧγ�

)١٢ -١٠ –�˺ ˽Ϣγ���ς ѧϘϓ�ϲϠϔѧγ�ΪϳΪΣ�ϥϮϜϳ���ΎϬϜϤѧγ�ϲѧΘϟ�ΕΎѧρϼΒϟ�ϲѧϓ�ΎѧϤϨϴΑ˺ ˿�ˬήѧΜϛ�ϭ�Ϣѧγ�
. یكون حدید التسلیح علوي وسفلي لكال من التسلیح الرئیسي والثانوي

 حدید التسلیح للبالطات الالكمریة(flat slab)یئة دائرة بھا شبكة متعامدة من حدید  یرسم على ھ
)التسلیح

: وتكتب بجوار كل كمرة بالمبنى على حده ویراعى فیھا ما یلي: أسماء نماذج الكمرات-٣
�ΝΫϮϤϨϟ�Ϣγ·�β ϔϧ�άΧ́Η�ϴϠδΘϟ�β ϔϧ�ΎϬϟ�ϲΘϟ�ΕήϤϜϟ�ΔϋϮϤΠϣ��ΎϬϜϤѧγ�ΓήѧϤϜϟ�ΖѧϧΎϛ�˯Ϯγ˻ ˾�

). ة اختالفات بسیطة في الطول سم، وسواء كانت متساویة في الطول أو مختلف١٢أو 
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�ΎϫΩΎόΑ�ΓήϤϜϟ�ΝΫϮϤϧ�Ϣγ·�έϮΠΑ�ΐ ΘϜϳ�ϝΎΜϣ��ϙ�˻�˻ ˾î̀ ˹�������Ϣѧϗέ�ΓήϤϛ�ΝΫϮϤϧ�ϱ˻�ΩΎѧόΆΑ�
. ویالحظ أن عمق الكمرة یشمل سمك البالطة) سم عمق٧٠×سم عرض٢٥
�Δλ ΎΧ�ΔϟΎΣ�ΓήϤϜϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΔΑϮϠϘϣ�ϭ�ΔϧϮϓΪϣ�ΓήϤϛ��ΎόΑϭ�ΓήѧϤϜϟ�ΝΫϮѧϤϧ�Ϣγ·�έϮΠΑ�ΐ ΘϜϳ�ΎѧϫΩ

�ΓήѧѧϤϜϟ�ΔѧѧϴϋϮϧ���ϝΎѧѧΜϣ���ϙ�˼́ ˹î˺ ˿��ΔѧѧϧϮϓΪϣ������ϱ���Ϣѧѧϗέ�ΓήѧѧϤϛ�ΝΫϮѧѧϤϧ˼�ν ήѧѧόΑ�́ ˹�Ϣѧѧγ
).  سم وھي كمرة مدفونة١٦وارتفاع 

:(vertical-section) شكل قطاع الكمرات والبالطات – ٤
�ΎϬϟ�ΓέϭΎΠϤϟ�ΔρϼΒϟϭ�ΓήϤϜϠϟ�ϲγήϟ�ωΎτϘϟ�Ϣγήϳ�ΎѧϬϟ�ϦϴΗέϭΎΠϤϟ�ϦϴΘρϼΒϟ�ϭ���ϲѧϓ�Δѧλ ΎΧϭ

Ϸ�Δѧѧλ ΎΧ�ΔѧѧϟΎΣ�ήѧѧΒΘόΗ�ϲѧѧΘϟ�ϦϛΎѧѧϣ��ΓήѧѧϤϛ�ˬΎѧѧϬϟ�ΓέϭΎѧѧΠϤϟ�ΔѧѧρϼΒϟ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧρϼΑ�ΏϮδѧѧϨϣ�ϑ ϼΘѧѧΧ
).مدفونة أو مقلوبة

�ϲѧγήϟ�ωΎѧτϘϟ�Ϣѧγέ�ΐ Πϳ�ΎϤϛ�vertical-section���ΔѧϳέΎϤόϣ�ΕϼϴϜθѧΗ�ΎѧϬΑ�ϲѧΘϟ�ϦϛΎѧϣϷ�ϲѧϓ
�Δλ ΎΧ��ϭ�ϒϘδѧϟ�ΔѧρϼΑ�ΏϮδѧϨϣ�Ϧѧϣ�ϰѧϠϋ�ϪΑϮδѧϨϣ�ϭ�ˬϒϘδѧϟ�ΔѧρϼΑ�ΏϮδѧϨϣ�β ϔϧ�ϲϓ�ί ϭήΑ
ϔΨϨѧѧϣ�ϑ ϼΘѧѧΧ�ΪѧѧϨϋ�ˬΓήѧѧϤϜϟ�ϭ�ΔѧѧρϼΒϟ�Ϧѧѧϣ�ΝέΎѧѧΧ�ϞѧѧΎϣ�ϭ�ϲѧѧγέ�ϲϧΎѧѧγήΧ�ήμ ѧѧϨϋ�ˬΎѧѧϬϨϋ�ξ

).الخ... .منسوب األرضیة، عند وجود میول في منطقة محددة من بالطة السقف، 
�ϲѧο ήόϟ�ωΎѧτϘϟ�ϞѧϴϠψΗ�ϞϜѧη�ϒѧϠΘΨϳ�ϥ�ΐ Πϳ�vertical-section���ϞѧϴϠψΗ�Ϧѧϋ�ϩήѧϛΫ�ϖΑΎδѧϟ

). ٤٥والتي یكون تظلیلھا عبارة عن تھشیر بزاویة " (األعمدة"العناصر اإلنشائیة الرأسیة 

:  تمییز البالطات الساقطة عن منسوب الدور-٥
�ϩΎϴϤϟ�ΕέϭΩϭ�ΕΎϣΎϤΤϟ�Δϴο έ�ΔρϼΑ�ΏϮδϨϣ�ν ΎϔΨϧ�ΐ Πϳ�ΦΑΎѧτ Ϥϟ�Δϴѧο έ�ΕΎѧρϼΑ�ΕϻΎѧΤϟ�ξ όΑ�ϲϓϭ��

�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ�ΔϓΎδϤΑ˺ ˹ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�έϭήϤϟ�ΔϴϓΎϛ�Δϴγέ�ΔϓΎδϣ�ϖϠΧ�ϞΟ�Ϧϣ�ϚϟΫϭ�Ϣγ�Δϴѧο έ�ΖѧΤΗ�ϲΤμ ѧϟ�
:ویراعى فیھا ما یلي)وأحیانا المطابخ(الحمامات ودورات المیاه 

�ΔѧρϼΒϟϭ�Δπ ѧϔΨϨϤϟ�ΔѧρϼΒϟ�ϦϴѧΑ�ΔϠѧλ Ύϔϟ�ΓήѧϤϜϟ�ϰѧϠϋ�ϲΤϴѧο ϮΗ�ϲγέ�ωΎτ ϗ�Ϣγέ�Ϧϣ�ϢϏήϟΎΑ
.التي في منسوب الدور إال أنھ یجب تھشیر البالطات المنخفضة لسھولة تمییزھا إثناء التنفیذ

Η�ΪѧѧΘϤϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ΔѧѧѧϴΟέΎΨϟ�ΔѧѧϬΟϮϟ�ϰѧѧѧϠϋ�ΓΩϮѧѧΟϮϤϟ�ΓήѧѧѧϤϜϟ�ϞϤθѧѧϴϟ�Δπ ѧѧѧϔΨϨϤϟ�ΔѧѧρϼΒϟ�ήϴθѧѧѧϬ
. والمجاورة لتلك البالطة المنخفضة

منطقة رسم املسقطبلوحة األسقف والكمرات خارج ة البيانات املطلوب: رابعا

 جداول تسلیح الكمرات والكوابیل - ٦
ϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�Ϧϣ�ϞϴΑϮϜϟϭ�ΕήϤϜϟ�ΝΫΎϤϧ�ϝϭΪΟ�ήΒΘόΗϲΎθϧϹ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ΔΣϮϠΑ�Δϣί ϼ���ϦѧϜϤϳ�ΎϬϟϼΧ�ϦϤϓ

. تحدید أبعاد وأقطار وشكل حدید التسلیح المستخدم في تسلیح الكمرات والكوابیل
: وینقسم جدول نماذج تسلیح الكمرات والكوابیل إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتالي

��(Label) النموذج -الخانة األولى �ΝΫϮϤϧ�ΰϣέ�ΎϬϴϓ�ϊ π ϳϭ�ΎѧϘΒρ�ϲϟϮΑΎѧϜϟ�ϭ�ΔϧϮϓΪϤϟ�ΓήϤϜϟ�ϭ�ΓήϤϜϟ�
δѧϤϟΎΑ�ΩϮѧΟϮϣ�Ϯѧϫ�ΎϤϟ�ςϘϲѧϘϓϷ���Ϧѧϣ�ΔѧΑϮϠϘϤϟϭ�Δτ ϗΎδѧϟ�ΕήѧϤϜϟ�ϢϴϗήѧΗ�ΪѧΒϳϭ˺�ΓήѧϤϜϟ�ΰѧϣήϟ�ϡΪΨΘδѧϳϭ�

�ϑ ήΣ�ϙ��Ϧϣ�ΔϧϮϓΪϤϟ�ΕήϤϜϟ�ϢϴϗήΗ�ΪΒϳϭ�ˬ˺�ϑ ήΣ�ϡΪΨΘδϳϭ���̯ˬ�Ϧѧϣ�ϲϟϮΑΎѧϜϟ�ΝΫΎѧϤϧ�ϢϴϗήѧΗ�ΪΒϳϭ��˺
).كا(ویستخدم الحرفین 

��(Dimensions)  األبعاد-ة الثانیة الخان�ΓήѧϤϜϟ�ν ήѧϋ�ΎѧϬϴϓ�ήϛάϳϭ(breadth)ΎѧϬϘϤϋ�ϪѧϴϠϳ��(width).
�Ϧѧѧϋ�ϝϮѧѧΣϷ�Ϧѧϣ�ϝΎѧѧΤΑ�ΔѧѧΑϮϠϘϤϟ�ϭ�Δτ ϗΎδѧѧϟ�ΓήѧѧϤϜϟ�ϖѧѧϤϋ�ϞѧϘϳ�ϻϭ˽ ˹�Ϧѧѧϋ�ϭ�Ϣѧѧγ�˺˺ ˹ήѧѧΤΒϟ�ν ήѧѧϋ��ˬ

.سم١٦وال یقل عمق الكمرة المدفونة الساقطة أو المدفونة عن . ولكن یمكن أن یزید

��(Reinforcement) التسلیح -الثالثة الخانة ϲϫ�Δϴϋήϓ�ΕΎϧΎΧ�ΔΛϼΛ�ϰϟ·�ϢδϘϨΗϭ���ϱϮѧϠϋ�ϴϠδΗˬ�ϴϠδѧΗ�
).  مكسح،عدل(بدورھا إلى خانتین فرعیتین ھما " تسلیح سفلي"وتنقسم الخانة الفرعیة )  كانات،سفلي
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 ٢. (مم١٠ویالحظ أن التسلیح العلوي عبارة عن سیخین بقطر ال یقل عن Ø مم١٠ (
δΘϟ�Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�ΕήѧϤϜϠϟ�δϜϤϟ�ϲϠϔδϟ�ϴϠ�˻��˺ ˼Ϣѧϣ�����ϦѧϜϤϳ�ΪѧΟ�Γήϴμ ѧϘϟ�ΕήѧϤϜϟ�ϲѧϓϭ

.عدم وجود أسیاخ مكسحة مع زیادة التسلیح السفلي العدل
�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ΕήϤϜϠϟ�ϝΪόϟ�ϲϠϔδϟ�ϴϠδΘϟ�˻��˺ ˹�δѧϜϣ�ϲϠϔѧγ�ϴϠδѧΗ�ΪѧϳΪΣ�ϙΎѧϨϫ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ϣѧϣ�

.تسلیح سفلي مكسح مم إذا لم یكن بالكمرة حدید ١٣ ٢Øوال یقل عن 
�δѧѧϜϣϭ�ϝΪѧѧϋ�ϰѧѧϟ·�ϢδѧѧϘϨϳ�ϞѧѧϴΑϮϜϠϟ��ϱϮѧѧϠόϟ�ϴϠδѧѧΘϟ�ΪѧѧϳΪΣ�ϥ�ϲѧѧϓ�ΕήѧѧϤϜϟ�Ϧѧѧϋ�ϞѧѧϴΑϮϜϟ�ϒѧѧϠΘΨΗ

�ήѧѧϴΒϛ�ί ϭήѧѧΑ�Γί έΎѧѧΒϟ�ϞѧѧϴΑϮϜϠϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϴδѧѧϜΘϟ���ς ѧѧϘϓ�ϝΪѧѧϋ�ϲϠϔδѧѧϟ�ϴϠδѧѧΘϟ�ΪѧѧϳΪΣϭ��β ѧѧϜϋ�ϰѧѧϠϋ
).الكمرات

�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ�ΕΎϧΎϜϟ˾�Ϧϋ�ΪϳΰΗ�ϻϭ�ήΘϤϟ�ϲϓ�ΕΎϧΎϛ�́δϳϭ�ήΘϤϟ�ϲϓ�ΕΎϧΎϛ��ϴϠδѧΗ�ΪѧϳΪΣ�ΎϬϴϓ�ϡΪΨΘ
). م  / Ø١٠ ٨ الحد األقصى -م   / ٨ Ø ٥الحد األدنى (مم ١٠مم و ٨

�ΔѧѧѧόΑήϟ�ΔѧѧѧϧΎΨϟ-�ΕΎѧѧѧψΣϼϤϟ�(Notes)���ϭ�ΓήѧѧѧϤϜϟ�ΝΫϮѧѧѧϤϧ�Ϧѧѧѧϋ�ΔѧѧѧϤϬϣ�ΕΎѧѧѧψΣϼϣ�ϱ�ΎѧѧѧϬϴϓ�ѧѧѧο Ϯϳϭ
.الكابولي

ϲ ϟΎΘϟ�ϝϭΪΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣϗέ�ϝϭΪΟ˺ ˹��ϭ�ΕήϤϜϠϟ�ϴϠδΘϟ�ϝϭΪΟ�ΔΑΎΘϛ�ΔϘϳήρ�ϰϠϋ�ϝΎΜϣ��ϞѧϴΑϮϜϟ�ϴϠδΗ�ϝϭΪΟ
:)١١جدول رقم  (بأحد المباني

جدول مناذج الكمرات 

التسلیح
سفلي أبعادنموذج 

مكسحعدل
كاناتعلوي 

مالحظات

م / ٨ Ø ١٣٥ Ø ١٣٢ Ø ١٣٢ Ø ٦٠٢ × ١١٢ك

م / ٨ Ø ١٣٥ Ø ١٣٢ Ø ١٣٢ Ø ٧٠٢ × ٢٢٥ك

مقلوبةم / ٨ Ø ١٣٥ Ø ١٦٢ Ø ١٦٢ Ø ٨٠٢ × ٣٢٥ك

........×.......Ø......Ø......Ø... ...Ø / ... م

........×.......Ø......Ø......Ø... ...Ø / ... م

........×.......Ø......Ø......Ø... ...Ø / ... م

مقلوبةكمرة مدفونة م / ٨ Ø ١٣٦ Ø ٨-١٩ Ø ١٦٨ × ١٨٠ ک

ساقطةم / Ø١٠ ١٦٦ Ø ١٩٨ Ø ١٩٦ Ø ٢٠٤ × ٢١٠٠ ک

الكمرات نماذج جدول :)١٠(جدول رقم                   

الكوابيلجدول مناذج 

التسلیح
علوي أبعادنموذج 

مكسحعدل
كاناتسفلي

مالحظات

م / ٨ Ø ١٦٥ Ø ٢-١٣ Ø ٧٠٢ × ١٢٥كا

م / ٨ Ø ١٣٥ Ø ٢-١٣ Ø ٧٠٢ × ٢٢٥كا

م / ٨ Ø ١٦٥ Ø ١٦٢ Ø ١٦٢ Ø ٧٠٢ × ٣٢٥كا

جدول نماذج الكوابیل :)١١(جدول رقم                   
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 مالحظات كتابية يف لوحة املسقط األفقي اإلنشائي لألسقف والكمرات  – ٧

ς ϘδѧѧϤϟ�ΔѧѧѧΣϮϟ�ϞΧΪѧѧΑ�ΕήѧѧѧϤϜϟϭ�ϒϘδѧѧϟ�άѧѧѧϴϔϨΘϟ�Δѧѧϣί ϼϟ�ΕΎѧѧѧψΣϼϤϟ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ΐ ѧѧΘϜΗ�ϒϘѧѧѧγϸϟ�ϲΎθѧѧϧϹ�ϲѧѧѧϘϓϷ�
: ومثال علیھا الشكل التالي . وتكون ھذه المالحظات خارج حدود الرسم.  والكمرات

األفقي اإلنشائي لألسقف والكمراتمثال على المالحظات المكتوبة في لوحة المسقط 

ΔϳΩΎѧηέΗγ�ϝϭΩѧΟ�ΔϋϭϣΟϣ�ϲϠϳ�Ύϣϳϓϭ�ѧρϼΑϟ�ϳϠγѧΗ�ϡϳѧϗ�ΔѧΑΎΗϛ�ϲѧϓ�ΎϬϟΎϣόΗѧγ�ϥѧϛϣϳ�ΕΎ��ϡѧϗέ�ϝϭΩѧΟ˺ ˻���ϲѧϓϭ
: )١٣جدول رقم (جداول تسلیح الكمرات والكوابیل

أكبر حدید تسلیح للبالطات المصمتةأقل حدید تسلیح للبالطات المصمتة
٥٢باستخدام حدید عالي المقاومة ٥٢باستخدام حدید عالي المقاومة 

سمك 
البالطة 

الثانويالحدید الرئیسيالثانويالحدید الرئیسي)سم(
١٠٥ Ø ٥م / ٨ Ø ٧م / ٨ Ø ٧م / ١٠ Ø م / ١٠
١٢٦ Ø ٦م / ٨ Ø ٧م / ٨ Ø ٧م / ١٣ Ø م / ١٣
١٤٧ Ø ٧م / ٨ Ø ١٠م / ٨ Ø ١٠م / ١٣ Ø م / ١٣
١٦٥ Ø ٥م / ١٠ Ø ٨م / ١٠ Ø ٨م / ١٦ Ø م / ١٦
١٨٦ Ø ٦م / ١٠ Ø ١٠م / ١٠ Ø ١٠م / ١٦ Ø م / ١٦
٢٠٧ Ø ٧م / ١٠ Ø ٨م / ١٠ Ø ٨م / ١٩ Ø م / ١٩
٢٢٨ Ø ٨م / ١٠ Ø ١٠م / ١٠ Ø ١٠م / ١٩ Ø م / ١٩

قیم استرشادیة لحدید تسلیح البالطات المصمتة لألسقف) : ١٢(جدول رقم 
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اقل تسليح سفلي يف الكمرات

التسلیح السفليقطاع الكمرة
سحمكعدلعمقعرض

التسلیح 
العلوي

كانات

25402Ø13-2Ø105Ø8/m
25502Ø102Ø132Ø105Ø8/m
25602Ø16-2Ø135Ø8/m
25702Ø132Ø132Ø135Ø8/m
25802Ø132Ø132Ø135Ø8/m
25902Ø132Ø162Ø135Ø8/m

اكرب تسليح سفلي يف الكمرات
التسلیح السفليقطاع الكمرة

مكسحعدلعمقعرض
كاناتالتسلیح العلوي

12402Ø132Ø132Ø105Ø8/m
12502Ø132Ø162Ø105Ø8/m
12602Ø162Ø162Ø135Ø8/m
12702Ø162Ø192Ø135Ø8/m
12802Ø192Ø192Ø165Ø8/m
12902Ø192Ø222Ø165Ø8/m

25402Ø192Ø192Ø135Ø8/m
25502Ø193Ø192Ø165Ø8/m
25603Ø193Ø192Ø195Ø8/m
25703Ø194Ø192Ø195Ø8/m
25804Ø194Ø192Ø195Ø8/m
25903Ø224Ø222Ø225Ø8/m
251003Ø224Ø222Ø225Ø8/m
251104Ø223Ø222Ø255Ø8/m

30402Ø192Ø222Ø166Ø8/m
30502Ø222Ø252Ø196Ø8/m
30602Ø252Ø252Ø226Ø8/m
30702Ø253Ø252Ø226Ø8/m
30802Ø253Ø252Ø226Ø8/m
30903Ø253Ø252Ø256Ø8/m
301003Ø254Ø252Ø256Ø8/m

35402Ø222Ø252Ø196Ø8/m
35502Ø252Ø252Ø196Ø8/m
35602Ø252Ø252Ø196Ø8/m
35702Ø253Ø252Ø226Ø8/m
35803Ø253Ø252Ø256Ø8/m
35903Ø254Ø252Ø256Ø8/m
351004Ø254Ø252Ø256Ø8/m

قیم استرشادیة لحدید تسلیح الكمرات والكوابیل والسمالت) : ١٣(جدول رقم 
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قواعد جيب مراعاتها عند رسم لوحة املسقط األفقي اإلنشائي للسقف والكمرات

ماريتوقیع األعمدة في مكانھا تماما الموجود في لوحة المسقط األفقي المع.
�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϲΘΣϮѧϟ�ϊϣ�ΎϬο ϭήϋϭ�ΕήϤϜϟ�ϦϛΎϣ�ϊΟήΗ�ϒϘδϠϟ�ΕήϤϜϟ�ϦϛΎϣ�έΎϴΘΧ�ΪϨϋ

:المعماري لنفس الدور والمسقط األفقي المعماري للدور الذي یعلوه بحیث یراعى ما یلي
�ςΎѧѧΣ�Ύѧѧϫϼϋϭ�ςΎѧѧΣ�ΎϬϠϔѧѧγ�Δτ ϗΎѧѧγ�ΓήѧѧϤϛ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ΓήѧѧϤϜϠϟ�ϥΎѧѧϜϣϭ�ϊ ѧѧο ϭ�Ϟπ ѧѧϓ

.بنفس سمك الكمرة
 أن توجد كمرة ساقطة أسفل منھا حائط وال یوجد فوقھا حائطیمكن.
�Ϥδѧϳ�ςΎѧΣ�ϪϠϔѧγ�ΪѧΟϮϳ�ϻϭ�ςΎѧΣ�ϩϮѧϠόϳ�ϥΎѧϜϣ�ϲѧϓ�ΓήϤϛ�ΩϮΟϭ�Γέϭήο �ΔϟΎΣ�ϲϓ

�ϲϣΪѧΧ�ύήϓ�ΓήϤϜϟ�Ϟϔγ�ύήϔϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�Δτ ϗΎγ�ΓήϤϛ�ΩϮΟϮΑ�̧ ήѧΟ�ˬϥΰѧΨϣˬ������
Φϟ���ϡΎϫ�ύήϓ�ϭ�ϲδϴέ�ύήϓ�β ϴϟϭ�ϥϮϟΎѧλ �ˬΔθѧϴόϣ�ΔϟΎѧλˬΒѧτϣ�ˬϡϮѧϧ�Φˬ�ϡΎѧϤΣ�
����Φϟ����ϦϴϏήѧϓ�ϰѧϟ·�ήѧϴΒϛ�ύήѧϓ�ϢϴδѧϘΗ�ϲϓ�ΪϋΎδΗ�ΓήϤϜϟ�ϩάϫ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ϻ·��ΔϟΎѧλ

).معیشة وسفرة مثال: كبیرة یراد تقسیمھا بصریا إلى فراغین
�ϲѧϫϭ�Δτ ϗΎѧγ�ΓήѧϤϛ�ΩϮѧΟϮϟ�ΔѧϠϳΪΒϟ�ϝϮѧϠΤϟ�ΪѧΣ�ϰѧϟ·�˯ϮѧΠϠϟ�ΐ Πϳ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϟΎΤϟ�ϲϓ

:كالتالي
ΎѧΤϟ�ϥΎѧϛ�Ύѧϣ�Ϋ·�ΔΑϮϠϘϣ�ΓήϤϛ�ϡΪΨΘδΗ�ϪѧΑ�β ϴѧϟ�ΖϤμ ѧϣ�ςΎѧΣ�ΓήѧϤϜϟ�ϮѧϠόϳ�ϱάѧϟ�ς

.أبواب
�ΔѧϧϮϓΪϣ�ΔѧϤΎϧ�ΓήϤϛ�ϡΪΨΘδΗ��Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�ϖѧϤόΑϭ�ήѧϴΒϛ�ν ήѧόΑ˺ ˿Ϣѧγ���ϥΎѧϛ�Ύѧϣ�Ϋ·

ήѧΜϛ�ϭ�ΏΎΑ�ϪΑ�ςΎΣ�ΓήϤϜϟ�ϮϠόϳ�ϱάϟ�ςΎΤϟ���ήѧΤΑ�ΕΫ�ΔϟΎѧλ �ϞѧϤϋ�ΎѧϧΩέ�Ϋ·�ϭ
.كبیر في الدور السفلي بدون سقوط كمرات ولیس فوق الكمرة حائط

ΨΘѧѧγ�ϦѧѧϜϤϳ�ϥί ϭ�ϞѧѧϤΤΘϟ�ΔѧѧϧϮϓΪϤϟ�ΓήѧѧϤϜϟ�ϭ�Δτ ϗΎδѧѧϟ�ΓήѧѧϤϜϟ�Ϧѧѧϣ�ϻΪѧѧΑ�ήϴΗϮѧѧϓ�ϡΪ
�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ρήθѧΑ�ϚѧϟΫϭ�ˬϲϠϔδѧϟ�έϭΪϟ�ϲϓ�ςΎΣ�ϪΘΤΗ�β ϴϟϭ�ϰϠϋϷ�έϭΪϟ�ϲϓ�ςΎΣ

�ήϴϐѧλ �ϪϋΎϔΗέϭ�ΔΑϮρ�ϒμ ϧ�Ϧϋ�Ϊϳΰϳ�ϻ�ϪϜϤγ�ήϴΗϮϔϟ�ϪϠϤΤΘϳ�ϱάϟ�ςΎΤϟ�˺ �˾�
ϼΜϣ�ήΘϣ���ήϴμ ѧϗ�ϩήΤΑ�ϦϜϟϭ�ϒϘδϠϟ�ϪϋΎϔΗέ�Ϟμ ϳ�ϥ�ϭ��Ϧѧϋ�Ϊѧϳΰϳ�ϻ˻ �˾ήѧΘϣ����

.مم١٣والفواتیر عبارة عن سیخین حدید تسلیح بقطر ال یقل عن 

�ϩΎϴϤϟ�ΕέϭΩϭ�ΕΎϣΎϤΤϟ�Δϴο έ�ΕΎρϼΑ�ΦΑΎѧτ Ϥϟ�Δϴѧο έ�ΕΎρϼΑ�ΕϻΎΤϟ�ξ όΑ�ϲϓϭ���ΐ ѧΠϳ
�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ�ΔϓΎδϤΑ�έϭΪϟ�ΕΎρϼΑ�ϲϗΎΑ�Ϧϋ�ξ ϔΨϨΗ�ϥ˺ ˹�Δϴѧγέ�ΔϓΎδѧϣ�ϖѧϠΧ�ϞѧΟ�Ϧϣ�ϚϟΫϭ�Ϣγ

ήϴѧѧѧγϮϣ�έϭήѧѧѧϤϟ�ΔѧѧѧϴϓΎϛ�ϩΎѧѧѧϴϤϟ�ΕέϭΩϭ�ΕΎѧѧѧϣΎϤΤϟ�Δϴѧѧѧο έ�ΖѧѧѧΤΗ�ϲΤμ ѧѧѧϟ�ϑ ήμ ѧѧѧϟ���ΎѧѧѧϧΎϴΣϭ
ΦΑΎѧѧτ Ϥϟ�����Βμ ѧѧΘϟ�ρϮϘδѧѧϟ�ΔϓΎδѧѧϣ�ΪѧѧϳΰΗ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳϭ˺ ˾�ϭ�Ϣѧѧγ�˻ ˹�ϡΎѧѧϤΤϟ�ΔΣΎδѧѧϣ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·�Ϣѧѧγ

�ϥϮѧϜΗ�ΎѧϬϧϷ�ήѧψϧϭ�ΓήѧϴΒϛ�Δϴο έϷ�ΖΤΗ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ϝϮρ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϊ ϗϮΘϳ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ�ΓήϴΒϛ
 .مائلة فكلما زاد طولھا زاد فرق المنسوب

�ΎϬΤτ ѧγ�ϥ�ΎѧϤϛ�ˬΔѧΑϮϠϘϣ�ΕήѧϤϛ�ϥϮϜΗ�ϥ�Ϥδϳ�ϻ�ϩΎϴϣ�ΓέϭΩ�ϭ�ϡΎϤΤϟ�ϲΟέΎΨϟ�ςΎΤϟ�ΕήϤϛ
.العلوي یكون في نفس منسوب السطح العلوي للبالطة المجاورة والمنخفضة عن منسوب الدور

�Δτ ϗΎγ�ΔϤΎϧ�ΓήϤϛ�ϡΪΨΘδΗ��Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ϖϤόΑϭ�ήϴΒϛ�ν ήόΑ˺ ˿Ϣγ���ςΎѧΣ�ΎϫϮϠόϳ�ΓήϤϜϟ�ϥΎϛ�Ϋ·
�ΔϬΟϭ�ϙΎΒѧη�Θѧϓ�ΎѧϨϨϜϤϳ�ϲѧϜϟ�ήѧϴΒϛ�ϖϤόΑ�Δτ ϗΎγ�ΓήϤϛ�ΩϮΟϭ�ϡΪϋ�ΏϮϠτϣϭ�ϩΎϴϣ�ΓέϭΪϟ�ϭ�ϡΎϤΤϟ

�ήѧѧϴΒϛ�ϙΎΒθѧѧϟ�ΔδѧѧϠΟ�ωΎѧѧϔΗέ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�Γέϭήѧѧο �ϊ ѧѧϣ�ΓήѧѧϤϜϟ�ΖѧѧΤΗ�ϼΜѧѧϣ����ϡΎѧѧϤΣ�ΩϮѧѧΟϭ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓ
�ςΎѧΤϟ�ϲѧϓ�ϙΎΒѧη�Θѧϓ�ΏϮѧϠτϣϭ�ϡϭέΪΒϟ�έϭΩ�ϲϓ�ύήϓ�ΪΟϮϳ�ϡΎϤΤϟ�άϫ�Ϟϔγϭ�ϲο έϷ�έϭΪϟΎΑ

).تھویة واإلضاءةالخارجي للبدروم لل
 ھناك أسلوبان لتسلیح قلبة السلم كالتالي: تسلیح بالطات السلم:

١.�ΔѧѧϠΎϤϟ�ΔѧѧϴΒϧΎΠϟ�ΕήѧѧϤϜϟ�ϰѧѧϠϋ�ϢϠδѧѧϟ�ΕΎѧѧρϼΑ�ϞѧѧϴϤΤΗ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�Ύѧѧϣ·���ΔѧѧϟΎΤϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓϭ
�ϲϤδϳ��ϲϟϮΑΎϛ�ϢϠγ�ϴϠδΗ���ήϴμ ѧϘϟ�ϩΎѧΠΗϻ�Ϯϫ�ϢϠδϟ�ΔΒϠϘϟ�ϲδϴήϟ�ϴϠδΘϟ�ϥϮϜϳ�Ϫϴϓϭ

δΘϟ�ΥΎϴγ�ϞϜη�ϰϤδϳϭϲ δϴήϟ�ϴϠ��ϙϮη�ϴϠδΗˬ�ϩΎѧΠΗϻ�ϲѧϓ�ϱϮϧΎΜϟ�ϴϠδΘϟ�ϥϮϜϳϭ�
.الطویل لقلبة السلم
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٢.�ΏϮδѧѧϨϣ�ϲѧѧϓ�Δϴѧѧο ήϋ�ΔѧѧϴϘϓ�ΕήѧѧϤϛ�ϰѧѧϠϋ�ϢϠδѧѧϟ�ΕΎѧѧΒϠϗ�ΕΎѧѧρϼΑ�ϞѧѧϴϤΤΗ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�Ύѧѧϣ·ϭ
ΔѧϠΎϣ�ΔѧϴΒϧΎΟ�ΕήϤϛ�ΪΟϮΗ�ϻϭ�Δτ δΒϟ�ΏϮδϨϣϭ�έϭΪϟ���ϴϠδѧΗ�ϰϤδѧϳ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ

�ϢϠδϟ�ΔΒϠϗ��Γήϴμ Σ�ϢϠγ���ϥϮѧϜϳ�Ϫϴϓϭ�ϞѧϳϮτ ϟ�ϩΎѧΠΗϻ�Ϯѧϫ�ϢϠδѧϟ�ΔѧΒϠϘϟ�ϲδѧϴήϟ�ϴϠδѧΘϟ
. ویكون التسلیح الثانوي في االتجاه القصیر لقلبة السلم

ϲ ϟΎΘϟ�ϝϭΪΠϟ�ϲϓ�ΓέϮϛάϤϟ�ϢϴϘϟ�ϡΪΨΘγ�ϦϜϤϳϭ���Ϣѧϗέ�ϝϭΪѧΟ˺ ˽��ΪѧϳΪΤϟ�ΔϳΩΎѧηήΘγ�ϢϴѧϘϛ�
تسلیح قلبة السلم

 لقلبة السلمطول البحر
)كمرات الحاملة لقلبة السلمطول البحر ھو المسافة بین محاور ال(

3 m4 m5 m6 m7 m

14سمك البالطة cm16 cm20 cm22 cm26 cm
6Ø13/m8Ø13/m8Ø16/m9Ø16/m10Ø16/mالرئیسيالتسلیح 
5Ø10/m5Ø10/m5Ø10/m6Ø10/m6Ø10/mالثانويالتسلیح 

قیم استرشادیة لحدید تسلیح قلبة السلم) : ١٤(جدول رقم 

ϠδѧѧΗ�ΔѧѧϴϟϮΑΎϜϟ�ΕΎѧѧρϼΒϟ�ϴ�ΕΎѧѧѧϧϮϜϠΒϟ�Εί ϭήѧѧΑ�ϞѧѧΜϣ�����Ϯѧѧѧϫ�ϴϠδѧѧΘϠϟ�ϲδѧѧϴήϟ�ϩΎѧѧΠΗϻ�ϥϮѧѧϜϳ
�ϱϮѧϠϋ�ϲϟϮΑΎϜϟ�ΔρϼΒϟ�ϲϓ�ϥϮϜΗ�ϙϮη�ΥΎϴγ�ϴϠδΘϟ�ϲϓ�ϞϤόΘδϳϭ�ΔϬΟϮϟ�ΓήϤϛ�ϰϠϋ�ϱΩϮϤόϟ

�ΔϓΎδϤϟ�ΔϬΟϮϟ�ΓήϤϛ�ΪόΑ�ϰϨΒϤϟ�ϞΧΩ�ΪΘϤΗ�ϢΛ�ϲϠϔγϭ˺ �˾�ΔϛϮθѧϟ�Φϴδѧϟ�ϥϮѧϜϳϭ�ϲϟϮΑΎѧϜϟ�ήѧΤΑ�
ϼΒϟ�ϲϓ�δϜϳϭ�ϱϮϠϋ�ΔϴϠΧΪϟ�Δρ�ΏήѧϜϳ�ϭ��ϪѧΘϳΎϬϧ�ϞѧΒϗ���ϥϮѧϜϴϓ�ϲϟϮΑΎѧϜϠϟ�ϱϮϧΎѧΜϟ�ϴϠδѧΘϟ�Ύѧϣ

ϙϮθѧϟ�ϰϠϋ�ΎϳΩϮϤϋ���ϲϟΎѧΘϟ�ϝϭΪѧΠϟ�ϲѧϓ�ΓέϮϛάѧϤϟ�ϢϴѧϘϟ�ϡΪΨΘѧγ�ϦѧϜϤϳϭ��Ϣѧϗέ�ϝϭΪѧΟ˺ ˾���ϢϴѧϘϛ
.استرشادیة لتسلیح البالطات الكابولیة

) بحر الكابولي L)1.5   )وكــش (التسلیح العلويسمك الكابولي Lالتسلیح الثانوي

1.00 m12 cm5Ø10/m5Ø8 / m
1.25 m126Ø10/m5Ø8 / m
1.50 m148Ø10/m5Ø8 / m
1.75 m166Ø13/m5Ø10/ m
2.00 m167Ø13/m5Ø10/ m
2.25 m188Ø13/m5Ø10/ m
2.50 m189Ø13/m5Ø10/ m
2.75 m207Ø16/m5Ø13/ m
3.00 m228Ø16/m5Ø13/ m

البالطات الكابولیةقیم استرشادیة لحدید تسلیح ) : ١٥(جدول رقم 

�ΔϴϟΎΘϟ�ϝΎϜηϷ�ο ϮΗϭ��Ϣϗέ�ϞϜη˻ ̂�Ϣѧϗέ�ϞϜѧηϭ�ˬ˼ ˹��ΕήѧϤϜϠϟ�ϴϠδѧΘϟ�ΪѧϳΪΣ�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ�ΔѧϠΜϣˬ�ΎѧϤϛ��ѧο Ϯϳ
.لمسقط األفقي اإلنشائي للسقف والكمراتلنموذج توضیحي ) ٣١شكل رقم (الشكل التالي 
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Simple) شكل حدید التسلیح في كمرة بسیطة االرتكاز )٢٩(شكل رقم  Beam)
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Double-Span) شكل حدید التسلیح في كمرة ذات بحرین )٣٠(شكل رقم  Beam)



لوحة تسلیح األسقف والكمرات - األعمال اإلنشائیة لوحالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                            ١١-٨

.نموذج توضیحي لشكل المسقط األفقي اإلنشائي للسقف والكمرات) ٣١(شكل رقم 



 لوحة األساسات-لوح األعمال اإلنشائیة التصمیمات التنفیذیة

) ب-٨(

األساساتلوحة 

)القواعد والسمالت(



 لوحة األساسات-لوح األعمال اإلنشائیة التصمیمات التنفیذیة

                                                                                    ١٢- ٨

)Foundations(مقدمة عن األساسات 

ϰϟ·�ΎϬϟ�ΔϴΎθϧϹ�ΔϘϳήτ ϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϲϧΎΒϤϟ�ϢδϘϨΗ��ΔϴϠϜϴϫ�ϲϧΎΒϣϭ�ˬΔϠϣΎΣ�ςϮΣ�ϲϧΎΒϣ���Ύѧϣ·�ϰϨΒϤϟ�ϝΎϤΣ�ΰϛήΘΗϭ
�Ϋ·�ΔϴϧΎѧγήΨϟ�ΓΪѧϤϋϷ�ϲѧϓ�ϰѧϨΒϤϟ�ϝΎѧϤΣ�ΰѧϛήΘΗ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬΔѧϠϣΎΣ�ςϮΣ�ϲΎθϧϹ�ϡΎψϨϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΎϬδϔϧ�ςϮΤϟ�ϲϓ

.إلنشائي ھیكليكان النظام ا

�ϝΎϤΣϷ�ϩάϫ�ϊ ϳί ϮΗϭ�Ϟϴλ ϮΗ�ϲϫ�α ΎγϷ�Δϔϴυϭϭ�ϞϜϛ�ϰϨΒϤϟ�ϝΎϤΣ���Ι ϭΪѧΣ�ϥϭΪѧΑ�ΔΒγΎϨϤϟ�ΔΑήΘϟ�ΕΎϘΒρ�ϰϟ·
. انھیار للتربة أو األساس أو حدوث ضغط غیر مسموح بھ

ѧϛ�˯Ϯѧγ�ΔѧΑήΘϟ�ϰѧϠϋ�ϥΎѧϣ́Α�ϰѧϨΒϤϟ�ϝΎϤΣ�ωί Ϯϳ�ϲϜϟ�ΓήϴΒϛ�ΔϴΤτ γ�ΔΣΎδϣ�ϭΫ�α ΎγϷ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϲόϴΒτ ϟ�Ϧϣϭ�ϥΎ
ϲϠϜϴϫ�ϭ�ΔϠϣΎΣ�ςϮΣ�ϲΎθϧϹ�ϡΎψϨϟ���ϊ δѧΘϳ�ϦѧϜϟϭ�ςϮѧΤϟ�ϊ ѧϣ�ήϤΘδѧϣ�α ΎѧγϷ�ϥ�ΔѧϠϣΎΤϟ�ςϮѧΤϟ�ϲѧϓ�ΪΠϨϓ

�ϊ ѧτϘϣ�ΔΣΎδѧϣ�Ϧѧϋ�ΎϬΘΣΎδѧϣ�ϊ δѧΘΗ�ΓΪѧϋΎϘϟ�ϥ�ΪѧΠϧ�ΔѧϴϠϜϴϬϟ�ϲϧΎѧΒϤϟ�ϲϓ�ϚϠϛϭ�ϞϣΎΤϟ�ςΎΤϟ�ν ήϋ�Ϧϋ�Ϫο ήϋ
.العمود

: ھماوتنقسم األساسات طبقا لمنسوب التأسیس إلى نوعین رئیسیین

Surface) أساسات سطحیة-١ Foundations):
ϥΎѧϣ́Α�ϰѧϨΒϤϟ�ϝΎѧϤΣ�ϞϤΤΗ�ϰϠϋ�ΓέΩΎϗ�ϰϨΒϤϟ�ΖΤΗ�ΔϴΤτ δϟ�ΔΑήΘϟ�ΕΎϘΒρ�ϥϮϜΗ�ΎϣΪϨϋ�ϡΪΨΘδΗϭ�ˬ

.األساسات المستمرة للحوائط الحاملة أو الساندة، القواعد المنفصلة والمتصلة واللبشات: وتشمل

Deep) أساسات عمیقة-٢ Foundations):
ϭ�ήѧΜϛϷ�ΕΎѧϘΒτ ϟ�ΪѧΟϮΗ�ΚѧϴΣ�ν έϷ�τ ѧγ�ΖΤΗ�ΔϘϴϤϋ�ΕΎϘΒρ�ϰϠϋ�ϝϮλ Ϯϟ�ϡΰϠϳ�ϦϴΣ�ϡΪΨΘδΗ

.اآلبار والخوازیق: تحمال وھي تشمل

Surface)األساسات السطحية: أوال  Foundations):

Strip) األساسات املستمرة -أ Footing):

. وخرسانة عادیة أساس مستمر لحوائط حاملة من الطوب واألساس مستمر من الطوب-١-أ
. أساس مستمر لحوائط حاملة من الدبش وأساس مستمر من الدبش-٢-أ
�ΏϮѧѧτ-٣-أ ϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϠϣΎΣ�ςϮѧѧΤϟ�ήϤΘδѧѧϣ�α Ύѧѧγ��ζ ΑΪѧѧϟ�ϭ���ΔΤϠδѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�Ϧѧѧϣ�ήϤΘδѧѧϣ�α ΎѧѧγϷϭ

.وخرسانة عادیة
�ΏϮτ-٤-أ ϟ�Ϧϣ�ΔϠϣΎΣ�ςϮΤϟ�ήϤΘδϣ�α Ύγ��ζ ΑΪϟ�ϭ���ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�ΔѧΑϮϠϘϣ�ΓήѧϤϛ�α ΎγϷϭ�ΔΤϠδѧϤϟ

.على قاعدة مستمرة من الخرسانة العادیة
�ϰѧϠϋ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�ήϤΘδѧϣ�α-٥-أ ΎѧγϷϭ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�ΓΪϧΎγ�ςϮΤϟ�ήϤΘδϣ�α Ύγ�

.سم١٠قاعدة مستمرة من الخرسانة العادیة أو على فرشة نظافة من الخرسانة العادیة بسمك 

Isolated) القواعد املنفصلة -ب Footing):

�Ϧѧϣ�ΎѧϬϋΎϔΗέ�ΔѧϳΩΎόϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧϣ�ΓΪϋΎϗ�ΎϬϠϔγ�ΔΤϠδϤϟ�ΔϧΎγήΨϟ�Ϧϣ�ΓΪϋΎϗ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗϭ˽ ˹-٦-�ϭ�ˬϢѧγ
�ϚϤѧѧγ�ϥϮѧѧϜϳ�ΔѧѧϟΎΤϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓϭ�ΔѧѧϳΩΎόϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϓΎψϧ�Δѧѧηήϓ�ΎϬϠϔѧѧγ�ΔΤϠδѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�Ϧѧѧϣ�ΓΪѧѧϋΎϗ

�ΔϳΩΎόϟ�ΔϧΎγήΨϟ˺ ˹Ϣγ���Ϧѧϋ�ΎѧϬϋΎϔΗέ�ϞѧϘϳ�ϻ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�ΓΪѧϋΎϘϟϭ˽ ˹�Ϣѧγ�ϭ�Δѧλ ΎΧ�ΕϻΎѧΣ�ϲѧϓ
�ΓΪѧϋΎϘϟ�ωΎѧϔΗέ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�έϮѧγ�ΩϮѧϤϋ�ΓΪѧϋΎϗ�ϞѧΜϣ�ΔѧϠϴϠϗ�ΎѧϬϴϠϋ�ϝΎϤΣϷ�ϥϮϜΗ�ΚϴΣ˼ ˾Ϣѧγ���ϞѧϘΗ�ϻϭ

�Ϧѧѧϋ�ΓΪѧѧϋΎϘϟ�ΩΎѧѧόΑ�ϞѧѧϘΗ�ϻ�ΐ ѧѧΠϳ�ΎѧѧϤϛ�ΓΪѧѧϋΎϘϟ�ωΎѧѧϔΗέ�Ϧѧѧϋ�ΩϮѧѧϤόϟ�ΩϭΪѧѧΣϭ�ΓΪѧѧϋΎϘϟ�ΩϭΪѧѧΣ�ϦϴѧѧΑ�ΔϓΎδѧѧϤϟ
.  متر١.٠٠×١.٠٠

:  ما للسمالت وظیفتین رئیسیتین ھ:(Semelles)السمالت 
�ϞϤδѧѧϟ�ϕϮѧѧϓ�ϲѧѧο:أوال έϷ�ϭ�ϡϭέΪѧѧΒϟ�ςϮѧѧΣ�ϥί ϭ�ϞѧѧϤΤΗ��ΎѧѧϴϧΎΛ��ξ όΒѧѧϟ�ΎϬπ ѧѧόΒΑ�ΎѧѧϴϘϓ�ΪѧѧϋϮϘϟ�ς ѧѧΑέ�

ΔϴϘϓϷ�ϯ ϮϘϟ�ΔϣϭΎϘϤϟ���ϰϤδѧϳ�ςΎѧΣ�ϪϗϮϓ�ϞϤΤϳ�ϻ�ϞϤδϟ�ϥΎϛ�Ϋ·ϭ�ΩΪѧη���ϲѧϓ�Δϴδѧϴήϟ�ϪѧΘϔϴυϭ�ϥ�ΚѧϴΣ
. ھذه الحالة ھي ربط القواعد أفقیا
ΕϼϤδϠϟ�ϱϮϠόϟ�τ δϟ�ΏϮδϨϣ��Ύϛ�Ϋ·�ΕϼϤδϟ�ϊ ϴϤΟ�ϥϮϜΗ�ϡϭέΪΑ�έϭΩ�ϰϨΒϤϟ�ϲϓ�ϥ�ΔѧϴΟέΎΧϭ�ΔϴϠΧΩ��

�ΔѧϤϴϘΑ�ϡϭέΪѧΒϟ�Δϴѧο έϷ�ϱέΎѧϤόϤϟ�ΏϮδѧϨϤϟ�Ϧѧϋ�ξ ϔΨϨѧϳ�ΏϮδѧϨϣ�ϲϓ˺ ˹�–�˻ ˾Ϣѧγ����ΔѧϳΪΑ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύѧϣ
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�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ΕϼϤδϟ�ΏϮδϨϣ�ϥϮϜϳ�ωέΎθϟ�ΏϮδϨϣ�Ϧϋ�ϊ ϔΗήϣ�ϲο έ�έϭΩ�ϰϨΒϤϟ��ΔѧϬΟϮϟ�ςϮѧΣ�ΖѧΤΗ
˻-١٥ تنخفض عن منسوب الشارع بحوالي ˹�ΏϮδѧϨϤϟ�Ϧѧϋ�ξ ϔΨϨѧϳ�ΏϮδѧϨϣ�ϲѧϓ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ΕϼϤδϟϭ�Ϣγ

. سم٢٥ – ١٠المعماري ألرضیة الدور األرضي بقیمة 

أساسات مستمرة) ٣٢(شكل رقم 
(Strip Footing)

Isolated(قواعد منفصلة ) ٣٣(شكل رقم  Footing(



 لوحة األساسات-لوح األعمال اإلنشائیة التصمیمات التنفیذیة

                                                                                    ١٤- ٨

Combined) القواعد املشرتكة -ج Footing):

ΎΣ�ϲϓ�ϦϴΗέϭΎѧΠΘϣ�ϦϴΗΪѧϋΎϗ�ΩϭΪѧΣ�ϦϴѧΑ�ϞΧΪѧΗ�Ι ϭΪѧΣ�ϭ�ΪѧΟ�ϦϴΘΒϳήѧϗ�ϦϴΗέϭΎѧΠΘϣ�ϦϴΗΪϋΎϗ�ΩϭΪΣ�ΩϮΟϭ�Δϟ
�ήΜϛ�ϭ���ϊ ѧϘΗ�ΚѧϴΤΑ�ϑ ήѧΤϨϣ�ϪΒѧη�ϭ�ϞϴτΘδѧϣ�ϞϜη�ϰϠϋ�ΔΤϠδϤϟ�ΔϧΎγήΨϟ�Ϧϣ�ΔϛήΘθϣ�ΓΪϋΎϗ�ϞϤϋ�ϢΘϳ

ΓΪѧϋΎϘϟ�ϞϘΛ�ΰϛήϣ�ϲϓ�ΓΪϋΎϘϟ�ϰϠϋ�ϝΎϤΣϷ�ΔϠμ Τϣ���ΓΪѧϋΎϘϟ�ΎѧϬϴϓ�ϡΪΨΘδѧϳ�ϯ ήѧΧ�ΔѧϟΎΣ�ϙΎѧϨϫϭ�ΔϛήΘθѧϤϟ
�ϰѧϟ·�́ΠϠϨϓ�ΩϮϤόϟ�ϊϣ�ΓΰϛήϤΘϣ�ΩϮϤόϟ�Ϟϔγ�ΓΪϋΎϘϟ�ΔΣΎδϣ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϦϜϤϳ�ϻ�ΚϴΣ�έΎΟ�ΩϮϤϋ�ΩϮΟϭ�ϲϫϭ

.ربط عمود الجار مع أقرب عمود بعمل قاعدة مشتركة لھما سواء كان شكلھا مستطیال أو شبھ منحرف

Raft) التأسيس على لبشة -د Foundations):

Ϊѧϋ�ϭ�ϰϨΒϤϟ�ϝΎϤΣ�ΕΩΫ�Ϋ·�Ϧѧϣ�ήѧΜϛ�ήѧϔΣ�ϲπ ѧΘϘΗ�ΔѧΟέΪϟ�Δϔϴόѧο �ΔѧΑήΘϟ�ΖѧϧΎϛ�ϭ�ϩέϭΩ�Ω˿ ˹���Ϧѧϣ
�ΏϮδѧϨϤϟ�ΎѧϬϠϛ�ν έϷ�ήѧϔΤϟ�ΔϴϣϮϤϋ�ΔθΒϟ�ϞϤϋ�ϲϓ�ήϴϜϔΘϟ�ϢΘϳ�ϪϧΈϓ�ˬΔϠμ ϔϨϣ�ΪϋϮϗ�ϞϤόϟ�ν έϷ�ΔΣΎδϣ
�ϞϜθѧΑ�ΔѧΑήΘϟ�ϰѧϠϋ�ϰѧϨΒϤϟ�ϝΎѧϤΣ�ϊ ѧϳί ϮΘΑ�ϡϮѧϘϳ�ϲѧϜϟ�ΓΪϤϋϷ�ϊϴϤΠϟ�ϙήΘθϣ�ΪΣϭ�α Ύγ�ϞϤϋ�ϢΛ�β ϴγ΄Θϟ

:لبشة بأحد النظم اآلتیة طبقا لظروف المبنىوتعمل ال. منتظم
. لبشة من الخرسانة العادیة بسمك كاف تعلوھا قواعد منفصلة من الخرسانة المسلحة-
-�ΔѧϏήϔϣ�ϭ�ΓήϤΘδѧϣ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�ΔθѧΒϟ�ΎѧϫϮϠόΗ�ϞѧϴϠϗ�ϚϤδѧΑ�ΔѧϳΩΎόϟ�ΔϧΎγήΨϟ�Ϧϣ�ΔθΒϟ�

.بكمرات مقلوبة أو بدون كمرات مقلوبة

لبشة خرسانة عادیة ولبشة مستمرة خرسانة مسلحةة عادیة وقواعد منفصلة خرسانة مسلحةلبشة خرسان

)٣٤(شكل رقم 
التأسیس على لبشة

)Raft Foundations(

لبشة خرسانة عادیة ولبشة مفرغة خرسانة مسلحة بكمرات مقلوبة
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Deep)األساسات العميقة: ثانيا  Foundations):

:(Piers)راني  اآلبار اإلسكند-أ
�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ�α ΎϘϤΑ�έΎΑ�ήϔΣ�ϰϠϋ�ωϮϨϟ�άϬΑ�β ϴγ΄Θϟ�Δϳήψϧ�ΪϤΘόΗ˹ �́˹î˹ �́˹�ήѧΘϣ���ϞѧϣΎόϠϟ�ϦѧϜϤϳ�ΔΣΎδѧϣ�Ϟѧϗ

ΎϬϠΧΪΑ�ήϔΤϳ�ϥ���Ύπ ѧϳ�ΔѧϴϓϮΠϟ�ϩΎѧϴϤϟ�ϖѧϤϋ�ϰѧϠϋϭ�ΎѧϬΒϧϮΟ�έΎѧϴϬϧ�ϡΪѧϋϭ�ν έϷ�ΔΑϼѧλ �ϰϠϋ�ϒϗϮΘϳ�ϖϤόΑϭً.
�ΏϮδѧѧϨϤϟ�ϝϮѧѧλ Ϯϟ�ϰѧѧΘΣ�ήѧѧϔΤϟ�ϢΘѧѧϳ�Ϊѧѧϗ�ΚѧѧϴΣ˾ ˹Ϸ�ϰѧѧϠϋ�Ϣѧѧγ�ΎϬΑϮδѧѧϨϣ�ΖѧѧΤΗ�Ϟѧѧϗ�����ΔϧΎѧѧγήΨϟΎΑ�έΎѧѧΑϵ�ϩάѧѧϫ�ϸѧѧϤΗϭ

�ϰѧϨΒϤϟ�ΓΪѧϤϋϷ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΪѧϋϮϘϟ�ΖΤΗ�ΔϳΩΎόϟ�ΔϧΎγήΨϟ�Ϧϣ�ΔϘϴϤϋ�ΓΪϋΎϗ�ϦϳϮϜΘϟ�ΔϳΩΎόϟ�����ϖѧϤϋ�Ϟμ ѧϳ�Ϊѧϗϭ�άѧϫ
. متر أو أكثر في بعض األحیان١٢ھذه القواعد إلى 

Pile) األساسات الخازوقیة -ب Foundations):
ΎѧѧϘΒρ�ϖѧѧϳί ϮΨϟ�ϢδѧѧϘϨΗ�ΎѧѧϤϫ�Ϧϴϴδѧѧϴέ�ϦϴϋϮѧѧϧ�ϰѧѧϟ·�ϝΎѧѧϤΣϸϟ�ΎѧѧϬόϳί ϮΗ�ΔѧѧϘϳήτ ϟ���ί ΎѧѧϜΗέϻ�ϖѧѧϳί ϮΧˬ�ϖѧѧϳί ϮΧϭ�

.االحتكاك
�ΎѧϬϨϣ�ΓήѧϴΜϛ�ωϮѧϧ�ϰѧϟ·�ΔϠϤόΘδѧϤϟ�ΩϮѧϤϟ�ΔѧϴΣΎϧ�Ϧϣ�ϖϳί ϮΨϟ�ϢδϘϨΗϭ��ΔϴΒθѧΨϟ�ϖѧϳί ϮΨϟˬΔѧϳΪϳΪΤϟ�ϖѧϳί ϮΨϟ��ˬ

ΔΒϛήϤϟ�ϖϳί ϮΨϟˬ�ΔϴϧΎγήΨϟ�ϖϳί ϮΨϟ���ΎϋϮϴη�ϖϳί ϮΨϟ�ωϮϧ�ήΜϛ�ϲϫϭ����ϰѧϟ·�ΔϴϧΎѧγήΨϟ�ϖϳί ϮΨϟ�ϢδϘϨΗϭ
:نوعین ھما

. خوازیق الخرسانة المسلحة سابقة الصب-
. خوازیق الخرسانة المصبوبة في موقعھا-

)٣٥(شكل رقم 
األساسات العمیقة

)Deep Foundations(
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ألساساتلوحــة ا

:تعريف

ϟ�ωΎѧτ ϗ�Ϧϋ�ΕΎγΎγϸϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟϟ�ϲΎθѧϧϹ�ϞѧϜϴϬϠΑ�ϰѧϨΒϤϠϰѧϨΒϤϟ�ΓΪѧϤϋ΄Α�ήѧϤϳ�ϲѧϘϓ�ϯ ϮΘδѧϤ��ϭ�ΚѧϴΤΑ
���ϡϭέΪѧΒϟ�έϭΩ�ΕϼϤѧγ�ϰѧϠϋ�ϊاتجاه النظر ألسفلیكون  τ Ϙϟ�ϯ ϮΘδϣ�ϥϮϜϳ�ΓΩΎϋϭ��ϥ·�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ϭ

ϡϭέΪѧѧΑ�έϭΩ�ϙΎѧѧϨϫ�ϦѧѧϜϳ�Ϣѧѧϟ��ΕΎѧѧγΎγϷϭ�ΕΩΪθѧѧϟϭ�ΕϼϤδѧѧϟ�ήѧѧϬψΗ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ωΎѧѧτϘϛ�ΓΪѧѧϤϋϷ�ήѧѧϬψΗ�ΚѧѧϴΤΑ�ˬ
. كإسقاط

أهمية إعداد لوحة األساسات: أوال 

:   شرح كیفیة تنفیذ العناصر اإلنشائیة ألساسات المبنى من خالل– ١
). األعمدة(  معلومیة أماكن نقاط االرتكاز اإلنشائیة –أ 

.  توضیح أماكن وأبعاد وتسلیح قواعد أساسات المبنى–ب 
.  توضیح أماكن وأبعاد وتسلیح السمالت والشدادات–ج 

٢ –�ΔѧѧΣϮϠϟ�ϚѧѧϠΗ�ϡΪΨΘδѧѧΗ����ϲϗΎѧѧΑ�ϊ ѧѧϣϯ ήѧѧΧϷ�ΔϴΎθѧѧϧϹ�ΕΎѧѧΣϮϠϟ���ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪѧѧϘΗϭ�ΕΎѧѧϴϤϜϟ�ΏΎδѧѧΣ�ϲѧѧϓ
. للخرسانة المسلحة في المبنى

املعلومات األساسية بلوحة األساسات: ثانيا

:وھي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي

:(Axis) المحاور - ١
ϟ�ΔϴΎθѧѧϧϹ�ήѧѧλ ΎϨόϟ�ϦϛΎѧѧϣ�ΩΪѧѧΤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΔϴΎθѧѧϧϹ�έϭΎѧѧΤϤϟ�ΎѧѧϬΑ�Ϊμ ѧѧϘϳϭ�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�ΔѧѧϠϣΎΤ��ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΓΪѧѧϤϋ

:، ویراعى فیھا ما یلي)الھیكلیة
�ΔτϘϧϭ�ςΧ�ϞϜη�ϰϠϋ�έϭΎΤϤϟ�ϢγήΗ��˰˰ѧ˰˰˰˰ ˰˰�˰�˰ѧ˰˰˰˰ ˰˰ �˰���ϊ ρΎѧϘΗ�ΪѧϨϋϭ�ˬΔѧτϘϨΑ�ϲѧϬΘϨϳϭ�ΔѧτϘϨΑ�ΪѧΒϳ

.محورین یكون التقاطع في الخطین ولیس في النقطتین
 مم٠.٢سمك خط المحور .
δѧѧϟϭ�ΓΪѧѧϤϋϷ�ϞѧѧΧΩ�ΎϣϮѧѧγήϣ�έϮѧѧΤϤϟ�ήϤΘδѧѧϳ�ΕΎѧѧγΎγϷ�ΩϭΪѧѧΣ�ΝέΎѧѧΧ�ΪѧѧΘϤϳϭ�ΕΩΪθѧѧϟ�ϭ�ΕϼϤ

.سم١لمسافة 
أسماء المحاور تكون بنفس أسمائھا بلوحة المسقط األفقي المعماري .
 ١٢قطر من "تكتب أسماء المحاور داخل دوائر بمقاس مناسب-�˺ ˽�Ϣѧγέ�α ΎϴϘϣ�ϲϓ�Ϣϣ��˺˾ ˹��

. قلسم على األ٢.٥وتبعد ھذه الدوائر عن حدود أساسات المبنى  بمسافة 

):األعمدة ورقاب األعمدة( نقاط اإلرتكاز اإلنشائیة -٢
ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟΎΑ�ΎѧϬϨϛΎϣ�ϲѧϓϭ�ΎѧϫΩΎόΆΑ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ΔϴϧΎѧγήΨϟ�ΓΪѧϤϋϷ�ϢγήΗ���ΓΪѧϤϋϷ�ΩϭΪѧΣ�ϢѧγήΗϭ

.٤٥وتھشر األعمدة بزاویة . مم٠.٦بخط مستمر سمكھ 
ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟΎΑ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓϭ�ΎϫΩΎόΆΑ�ΔΑϮϠτ Ϥϟ�ΓΪϤϋϷ�ΏΎϗέ�ϢγήΗ���ς ѧΨΑ�ΓΪѧϤϋϷ�ΩϭΪѧΣ�ϢѧγήΗϭ

. مم٠.٣مستمر سمكھ 
�ήθѧѧϬΗϭ�ΔΤϠδѧѧϤϟ�ΔϧΎѧѧγήΨϟ�Ϧѧѧϣ�ΓΪϧΎδѧѧϟ�ςϮѧѧΤϟϭ�ΓΪѧѧϤϋϷ�ΏΎѧѧϗέ�ΔѧѧΣϮϠϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ήѧѧϬψΗ�ΎѧѧϤϛ

.   بینما توصل أقطار رقاب األعمدة٤٥الحوائط الساندة بزاویة 
�ϱέΎѧϤόϤϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ΔѧΣϮϠΑ�Ϯѧϫ�ΎѧϤϟ�ΎѧϘΑΎτϣ�ϥϮѧϜϳ�ΩϮϤόϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�έϮΤϤϟ�ϥΎϜϣ�˺ ˻ �˾�Ϣѧγ�

). سم من وجھي العمود١٩سم أو٦من وجھ العمود أو على بعد 
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: اإلسقاط الھندسي للقواعد والسمالت والشدادات-٣
ϞѧϘΜϟ�ΰѧϛήϣ�β ѧϔϧ�ϲѧϓ�ΩϮѧϤόϟ�ϊ ѧϣ�ϙήΘθѧϳ�ϞϴτΘδѧϣ�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ�ΓΪϤϋϸϟ�ΔϠμ ϔϨϤϟ�ΪϋϮϘϟ�ϢγήΗ�ˬ

ΔΘΑΎΛ�ΔϓΎδϤΑ�ΩϮϤόϟ�ΩϭΪΣ�Ϧϋ�ΪόΒΗ�ΓΪϋΎϘϟ�ΩϭΪΣ�ϥ�ϰϨόϤΑ��ΎδѧϤϟ�ϩάѧϫϭ�Ϧѧϋ�ϞѧϘΗ�ϻ�Δϓ˼ ˾�ϭ�Ϣѧγ
.مم٠.٣وترسم حدود القواعد بخط مستمر سمكھ . عن قیمة ارتفاع القاعدة المسلحة أیھما أكبر

�ΓΪѧϋΎϗ�ϞѧϤϋ�ϢΘѧϳ�ΪϳΪθѧϟ�ΏέΎѧϘΘϟ�ΔѧΠϴΘϧ�ξ όΒѧϟ�ϢϬπ όΑ�ϲϓ�ΓΪϋΎϗ�Ϧϣ�ήΜϛ�ΩϭΪΣ�ϞΧΪΗ�ϝΎΣ�ϲϓ�
�ΩϮϤϋ�Ϧϣ�ήΜϛϷ�ΔϛήΘθϣ�ΓΪѧϤϋ�ϞѧϜϟ�ΔϛήΘθϣ�ΓΪϋΎϗ�ϞϤϋ�ϢΘϳ�ΕϻΎΤϟ�ξ όΑ�ϲϓϭ�ϰѧϨΒϤϟ���ΔθѧΒϟ

).حسبما یحدد المھندس اإلنشائي" مسلحة
�ΔϳΩΎόϟ�ΔϧΎγήΨϟ�ΪϋϮϘϟ�ΩϭΪΣ�ϢγήΗ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΪѧϋϮϘϟ�Ϟϔѧγ�ΐ μ Η�ϲΘϟϭ���ΔϓΎδѧϤΑ�ΪѧόΒΗ�ΚѧϴΤΑ

.مم٠.٣وفیھا ترسم بخطوط مستمرة بسمك ) سم٢٥ال تقل عن (ثابتة عن حدود القواعد المسلحة 
Ϸ�έϭΪѧѧϟ�ςϮѧѧΣ�ϊ ѧѧϴϤΟ�Ϟϔѧѧγ�ΕϼϤδѧѧϟ�ϢѧѧγήΗ�ϲѧѧο έ�ΪѧѧΟϭ�ϥ·�ϡϭέΪѧѧΒϟ�ϭ���ν ήѧѧϋ�ϥ�ϰѧѧϋήϳϭ

�ΕΎϔϋΎπ ѧѧϣ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜϳ�ϞϤδѧѧϟ˾�Ϣѧѧγ��ΕϼϤδѧѧϟ�ν ϭήѧѧϋ˺ ˾�ˬ˻ ˾�ˬ˽ ˹�ϲѧѧΘϟ�ςϮѧѧΤϟ�ΖѧѧΤΗ�Ϣѧѧγ�
�ΎϬϜϤγ˺ ˻�ˬ˻ ˾�ˬ˼ ́ΐ ϴΗήΘϟ�ϰϠϋ�Ϣγ�����Ϧѧϣ�ϼϋ�ϞϤδϠϟ�ϱϮϠόϟ�τ δϟ�ΏϮδϨϣ�ϥϮϜϳ�Ύϣ�ΎΒϟΎϏϭ

.منسوب السطح العلوي للقاعدة المسلحة
�ϢϠδϟ�ϱΩΎΑ�ήϳΎη�ϢγήΗ�ΥΎϴγϢϠδѧϠϟ�ϰϟϭϷ�ΔΒϠϘϟ�ϴϠδΗ�ήϳΎη����ϱΩΎѧΑ�ΖѧΤΗ�ϊ ѧϗϮϟ�ϞϤδѧϟ�ϰѧϠϋ

.السلم

:(Dimensions) األبعاد– ٤
�ς ѧΧ�ϰѧϠϋ�ΩΎѧόΑϷ�ϥϮѧϜΗ�ΔѧϬΟ�Ϟѧϛ�ϲϓ�ΕΎϬΟ�ΔόΑέϷ�Ϧϣ�ϰϨΒϤϟ�ΝέΎΧ�έϭΎΤϤϟ�ϦϴΑ�ΩΎόΑϷ�ΐ ΘϜΗ

�ΔϓΎδѧϤΑ��α ΎγϷ�ΩϭΪΣ�ΪόΒϳ�ΪΣϭ˺ �˾ϞѧϗϷ�ϰѧϠϋ�Ϣѧγ���ϭΎѧΤϤϟ�ϦϴѧΑ�ΔϓΎδѧϤϟ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ϢΘѧϳ�έ
ΩϮѧѧϤϋ�ϝϭ�ΩϭΪѧѧΣϭ�έϮѧѧΤϣ�ϝϭ�ϦϴѧѧΑ�ΪѧѧόΒϟ�ΔѧѧΑΎΘϛˬ�ΩϮѧѧϤϋ�ήѧѧΧ�ΩϭΪѧѧΣϭ�έϮѧѧΤϣ�ήѧѧΧ�ϦϴѧѧΑ�ΔϓΎδѧѧϤϟϭ�

).  سم١٩ أو ١٢.٥  أو ٦سواء كانت تلك المسافة (

البيانات املطلوب توقيعها بلوحة األساسات يف منطقة رسم املسقط: ثالثا

:ویراعى فیھ اآلتي:  أسماء نماذج القواعد-١
الخ... ، ٣، ق٢، ق١ق(عدة إسم نموذج القاعدة یكتب بجوار القا .(
جمیع القواعد ذات نفس األبعاد والتسلیح تأخذ نفس الرمز .

:ویراعى فیھ اآلتي:  أسماء نماذج السمالت والشدادات-٢
��ΩΪθϟ�ϭ�ϞϤδϟ�ΝΫϮϤϧ�Ϣγ·�ΩΪθϟ�ϭ�ϞϤδϟ�έϮΠΑ�ΐ ΘϜϳ�α˺α �ˬ˻α �ˬ�ˬ˼����ΕϼϤδѧϠϟ�Φϟ��

). لخ للشداداتا... ، ٣، ش٢، ش١ش(
�ϞϤѧγ�ΰѧϣέ�άѧΧ́ϳ�ϱάѧϟ�ϲΎθѧϧϹ�ήμ Ϩόϟ�ϥ�ϰϋήϳ�α���ςϮѧΣ�Ϧѧϣ�ςΎѧΣ�Ϟϔѧγ�ϊ ѧϘϳ�ϱάѧϟ�Ϯѧϫ

) . ش( رمز شداد یأخذوإذا لم یكن یعلوه حائط " أو البدروم"الدور األرضي 

: أشایر بادي السلم-٣
.الطولي وقطر السیخوترسم في مكانھا على سمل بادي السلم ویكتب بجوارھا عدد األسیاخ في المتر 
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البيانات املطلوب توقيعها بلوحة األساسات خارج منطقة رسم املسقط : رابعا

 جدول تسلیح القواعد -٤
ΕΎѧѧγΎγϷ�ΔѧѧΣϮϠΑ�Δѧѧϣί ϼϟ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϋϮϘϟ�ΝΫΎѧѧϤϧ�ϝϭΪѧѧΟ�ήѧѧΒΘόΗ���ΩΎѧѧόΑ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϦѧѧϜϤϳ�ΎѧѧϬϟϼΧ�ϦѧѧϤϓ

. المستخدم في تسلیح القواعد المسلحةالقواعد العادیة والمسلحة وأقطار وشكل حدید التسلیح 
: وینقسم جدول القواعد إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتالي

��(Label) النموذج -الخانة األولى �δѧϤϟΎΑ�ΩϮΟϮϣ�Ϯϫ�ΎϤϟ�ΎϘΒρ�ΓΪϋΎϘϟ�ΝΫϮϤϧ�ΰϣέ�ΎϬϴϓ�ϊ π ϳϭ�ςϘ�ϲѧϘϓϷ
).الخ... ، ٣، ق٢، ق١ق(

��(Dimensions)  األبعاد-الخانة الثانیة ϟ·�ϢδϘϨΗϭϦϴΘϴϋήѧϓ�ϦϴΘϧΎΧ�ϰ��ΔѧϳΩΎόϟ�ΓΪѧϋΎϘϟˬ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΓΪѧϋΎϘϟ�
. ارتفاع القاعدة على الترتیب× عرض × ویذكر فیھا طول 

). غطاء،فرش: (وتنقسم إلى خانتین فرعیتین ھي: (Reinforcement) التسلیح -الخانة الثالثة 
.وذج القاعدةویوضح فیھا أي مالحظات مھمة عن نم: (Notes) المالحظات -الخانة الرابعة 

 جدول تسلیح السمالت والشدادات - ٥
.وھو بنفس شكل جدول نماذج الكمرات المذكور في لوحة األسقف والكمرات

ΔϴϟΎΘϟ�ϝϭΪΠϟ�ο ϮΗϭ���Ϣϗέ�ϝϭΪΟ˺ ˿�Ϣϗέ�ϝϭΪΟϭ�˺ ̀���ΔϠΜϣ�ΪѧϋϮϘϠϟ�ϴϠδΘϟ�ϝϭΪΟ�ΔΑΎΘϛ�ΔϘϳήρ�ϰϠϋ
:وللسمالت والشدادات

.اذج القواعدأبعاد ونم) : ١٦( جدول رقم 

السمالت والشداداتجدول مناذج 

التسلیح

علوي سفلي أبعادنموذج 

مكسحعدلمكسحعدل
كانات

مالحظات

م / ٨ Ø ٦-١٣ Ø ١٣٢ Ø ١٣٢ Ø ٦٠٢ × ١١٥س

م / ٨ Ø ٦-١٦ Ø ١٦٢ Ø ١٦٢ Ø ٦٠٢ × ٢٢٥س

م / ٨ Ø ٦-١٨ Ø ١٨٢ Ø ١٨٢ Ø ٦٠٢ × ٣٢٥س

م / ٨ Ø ١٦٦ Ø ١٦٢ Ø ٢-١٦ Ø ٦٠٢ × ١٢٥ش 

م / ٨ Ø ١٨٦ Ø ١٨٢ Ø ٢-١٨ Ø ٦٠٢ × ٢٢٥ش 

.والشداداتنماذج السمالت ) : ١٧(جدول رقم 
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 مالحظات كتابية يف لوحة األساسات– ٧

ΔѧΣϮϠϟ�ϞΧΪѧΑ�ΕΎѧγΎγϷ�άϴϔϨΘϟ�Δϣί ϼϟ�ΕΎψΣϼϤϟ�ϊ ϴϤΟ�ΐ ΘϜΗ���ΎѧΧ�ΕΎѧψΣϼϤϟ�ϩάѧϫ�ϥϮѧϜΗϭϢѧγήϟ�ΩϭΪѧΣ�Νέ��
: ومثال علیھا الشكل التالي 

مثال على المالحظات المكتوبة في لوحة األساسات

: )١٨جدول رقم  (وفیما یلي جدول استرشادي یمكن استعمالھ في كتابة قیم تسلیح القواعد

أقل حدید تسلیح لألساسات
٥٢باستخدام حدید عالي المقاومة 

ارتفاع القاعدة
)سم(

الثانويحدید الرئیسيال
٣٠٥ Ø ٥م / ١٣ Ø م / ١٣
٤٠٧ Ø ٧م / ١٣ Ø م / ١٣
٥٠٨ Ø ٨م / ١٣ Ø م / ١٣
٦٠٦ Ø ٦م / ١٦ Ø م / ١٦
٧٠٧ Ø ٧م / ١٦ Ø م / ١٦
٨٠٨ Ø ٨م / ١٦ Ø م / ١٦
٩٠٩ Ø ٩م / ١٦ Ø م / ١٦

١٠٠١٠ Ø ١٠م / ١٦ Ø م / ١٦

القواعد رشادیة لحدید تسلیح قیم است) : ١٨(جدول رقم 
المسلحة

:قواعد یجب مراعاتھا عند رسم لوحة األساسات
توقیع األعمدة في مكانھا تماما الموجود في لوحة المسقط األفقي المعماري.
�ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�ΔѧѧΣϮϟ�ϊ ѧѧϣ�ΎϬѧѧο ϭήϋϭ�ΕϼϤδѧѧϟ�ϦϛΎѧѧϣ�ϊ ѧѧΟήΗ�ΕϼϤδѧѧϟ�ϦϛΎѧѧϣ�έΎѧѧϴΘΧ�ΪѧѧϨϋ

).أو البدروم(المعماري لألرضي 
.نموذج توضیحي لشكل لوحة األساسات) : ٣٤شكل رقم (یوضح الشكل التالي  و
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نموذج توضیحي لشكل لوحة األساسات) : ٣٦(شكل رقم 



 لوحة المحاور واألعمدة-لوح األعمال اإلنشائیة التصمیمات التنفیذیة

) ج– ٨(

احملاور واألعمدةلوحة 
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لوحة احملاور واألعمدة

أهمية إعداد لوحة احملاور واألعمدة: أوال 

: أجل إنجاز اآلتي حة التنفیذیة التي یتم استخدامھا عند تنفیذ المبنى من لوحة المحاور واألعمدة ھي اللو 
�����ΓήϳΰϨΨϟ�ϰϠϋ�ΎϬόϴϗϮΗϭ�ϰϨΒϤϟ�ΓΪϤϋ�ϊ ϴϤΠϟ�έϭΎΤϤϟ�ΪϳΪΤΗ��ΎϫΪѧϳΪΤΗ�ϖΒѧγ�ϲѧΘϟ�α ΎѧϴϘϟ�˯ΪѧΑ�ΔѧτϘϧ�ϰѧϠϋ�˯ΎϨΑ

). بلوحة الموقع العام التنفیذي
�˻���ΘδѧΗ�ΓΪѧϣΎόΘϣ�έϭΎΤϣ�ΔϜΒη�Ϧϣ�ήΜϛ�ϰϨΒϤϟΎΑ�ϥΎϛ�ϥ·�ΔѧϳΪΑ�ρΎѧϘϧ�ϲϗΎѧΑ�ϦϴѧϴόΗ�ϲѧϓ�ΓΪѧϤϋϷϭ�έϭΎѧΤϤϟ�ΔѧΣϮϟ�ϡΪΨ

.القیاس لشبكیات محاور المبنى
�˼��ΓΪѧϤϋϭ�ΕΎѧγΎγϷ�ΪѧϋϮϗ�ΩϭΪѧΣ�ϊ ѧϴϗϮΗ�ϦѧϜϤϳ�έϭΎѧΤϤϟ�ρϮѧϴΧ�Ϊѧηϭ�ΓήѧϳΰϨΨϟ�ϰѧϠϋ�έϭΎѧΤϤϟ�ϊ ѧϴϗϮΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ

. المبنى

وضع املعلومات األساسية بلوحة احملاور واألعمدة: ثانيا

North) اتجاه الشمال -ا  Direction) :وھو الذي یحدد االتجاھات األصلیة للمبنى.
��(Axis) المحاور األفقیة والرأسیة ألطراف المبنى - ٢�ϩΎѧΠΗϻ�ϲѧϓ�Ϛϟάѧϛϭ�ϲϟϮτ ϟ�ϩΎΠΗϻ�ϲϓ�έϮΤϣ�ήΧϭ�ϝϭ

. ویتم تحدید تلك المحاور من لوحات المساقط األفقیة للمبنى. العرضي للمبنى
٣ -ϊ ϴϗϮΗ�ΔϳΪΑ�ΔτϘϧ�ΪϳΪΤΗ��ΔѧόϴΒτ ϟ�ϲϓ�ν έϷ�ϰϠϋ�ϰϨΒϤϟ�(Start Point)���άѧϴϔϨΗ�ΎѧϬϨϣ�ΪѧΒϳ�ϲѧΘϟ�ΔѧτϘϨϟ�ϲѧϫϭ

�ΩϭΪѧѧΤΑ�ΔΤѧѧο ϭ�Δѧѧϗϼϋϭ�ϰѧѧϨΒϤϟ�έϭΎѧѧΤϤΑ�ΔΤѧѧο ϭ�Δѧѧϗϼϋ�ΔѧѧτϘϨϟ�ϩάѧѧϬϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�άѧѧϟ�ˬΔѧѧόϴΒτ ϟ�ϰѧѧϠϋ�ϰѧѧϨΒϤϟ
�ϦϳέϮѧΤϣ�ϝϭ�ϊ ρΎѧϘΗ�ΔѧτϘϧ�ϲѧϫ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧΒϟΎϏϭ�ΎѧϬϴϠϋ�ϰϨΒϤϟ�άϫ�ΔϣΎϗ·�ΩήϤϟ�ν έϷ�ϲѧο ήϋϭ�ϲϟϮѧρ��ѧϓ�ΪѧΣ�ϲ

.أركان المبنى
. تحدید باقي نقاط بدایة القیاس لشبكیات محاور المبنى إن كان بالمبنى أكثر من شبكة محاور متعامدة-٤
:(Columns)األعمـدة . ٥

-�ϢγήΗϭ��ΔΤϠδϤϟ�ΓΪϤϋϷϱέΎϤόϤϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟΎΑ�ΎϬόϗϮϣ�β ϔϧ�ϲϓ���ϢѧγήΗ�ΓΪѧϤϋϷ�ϥ�ϰѧϋήϳϭ
�ϡϭέΪΒϟ�έϭΩ�ϲϓ�ο έϷ�έϭΪϟ�ϭϡϭέΪΑ�ϙΎϨϫ�ϦϜϳ�Ϣϟ�ϥ·�ϲ���ΓΪϤϋϷ�ϊϴϤΟ�έΎϬυ·�ϞΟ�Ϧϣ��ΚѧϴΣ

).أن ھناك احتمال لوجود عمود في دور وإلغاؤه في الدور الذي یعلوه
-�Ϧѧϣ�ϰѧϠϋ�ϲѧϘϓ�ϯ ϮΘδѧϤΑ�ΓΪѧϤϋϷ�ϊ ѧτ ϗ�ΎѧϬϴϓ�ϢΘѧϳ�ϲѧϘϓ�ςϘδѧϣ�ΔѧΣϮϟ�ϲϫ�ΓΪϤϋϷϭ�έϭΎΤϤϟ�ΔΣϮϟ�

ϞϔѧѧγϷ�ήѧѧψϨϟ�ϩΎѧѧΠΗϭ��ϡΩήѧѧϟ�ΏϮδѧѧϨϣˬѧѧϤϋϷ�ϯ Ϯѧѧγ�Ϫѧѧϴϓ�ήѧѧϬψΗ�ϻϭ��ΓΪ��ϝΎѧѧϤϋ�ϥ�ν ήѧѧΘϓ�ϰѧѧϠϋ
).األساسات أو السمالت قد تم ردمھا قبل رسم المسقط

-�ΎѧϨϠϘΘϧ�ΎѧϤϠϛ�κ ϘϨѧΗ�Ϊѧϗ��ΩϮѧϤόϟ�ωΎѧτ ϗ�ΩΎѧόΑ�ϥ�ΚϴΣ�ϪϋΎτϘϟ��ΩΎόΑ�ήΒϛ�ϲϓ�Ϯϫϭ�ΩϮϤόϟ�Ϣγέ�ϢΘϳ�
. من دور للدور الذي یعلوه

. المسلحة كما تظھر في ھذه اللوحة رقاب األعمدة والحوائط الساندة من الخرسانة -
.     بینما توصل أقطار رقاب األعمدة٤٥ وتھشر األعمدة والحوائط الساندة بزاویة -

: وھي جزأین: (Dimensions) األبعاد - ٥
٣ -�˺ΔϴΟέΎΧ�ΩΎόΑ����ΔѧϬΟ�Ϟѧϛ�ϲѧϓ�ΕΎѧϬΟ�ΔѧόΑέϷ�Ϧѧϣ�ϰѧϨΒϤϟ�ΝέΎѧΧ�έϭΎѧΤϤϟ�ϦϴѧΑ�ΩΎѧόΑϷ�ΐ ΘϜΗ

ΔϓΎδϤΑ��ΩϮϤϋ�Ώήϗ�ΪόΒϳ�ΪΣϭ�ςΧ�ϰϠϋ�ΩΎόΑϷ�ϥϮϜΗ�˺ �˾ϞϗϷ�ϰϠϋ�Ϣγ����ΔϓΎδѧϤϟ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ
ΩϮѧϤϋ�ϝϭ�ΩϭΪΣϭ�έϮΤϣ�ϝϭ�ϦϴΑ�ΪόΒϟ�ΔΑΎΘϛ�ϢΘϳ�έϭΎΤϤϟ�ϦϴΑˬ�ΩϭΪѧΣϭ�έϮѧΤϣ�ήѧΧ�ϦϴѧΑ�ΔϓΎδѧϤϟϭ�

).. سم١٩ أو ١٢.٥  أو ٦سواء كانت تلك المسافة (آخر عمود 
٣ -�˻ΓΪϤϋϷ�ΩΎόΑ���ϦϴϫΎΠΗϻ�ϲϓ�ΩϮϤϋ�Ϟϛ�έϮΠΑ�ΐ ΘϜΗϭ���ΔϬΟ�Ϟϛ�ϲϓ�ΎϬϴϓ�ΐ ΘϜϳϭ�ϦϴѧΑ�ΔϓΎδϤϟ

. وجھ العمود ومحور العمود
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البيانات املطلوب توقيعها بلوحة احملاور واألعمدة داخل منطقة املسقط: ثالثا

:  تحدید األوجھ الثابتة لكل عمود-١
�άѧϟ�ˬΔπ ѧϔΨϨϤϟ�έϭΩϷ�ϲѧϓ�ΪϳΰΗϭ�ΎϴϠόϟ�έϭΩϷ�ϲϓ�ΩϮϤόϟ�ωΎτ ϗ�ΩΎόΑ�ϞϘΗ�ϥ�ϊΎθϟ�Ϧϣ�Ϫϧ�ΚϴΣ

Ϸ�ΪϳΪΤΗ�ΐ Πϳ�έϭΩϷ�ϲѧϓ�ΔΣί ·�ΎϬϟ�Ι ΪΤϳ�ϲΘϟ�ϪΟϭϷϭ�ΩϮϤόϟ�ϲϓ�ΎΘΑΎΛ�ΎϬϧΎϜϣ�ϥϮϜϴγ�ϲΘϟ�ϪΟϭ
ΓέήϜΘϤϟ���ΩϮϤόϠϟ�ΔΘΑΎΜϟ�ϪΟϭϷ�ΩΪΤΗϭ�ήΜϛ�ϭ�ϥΎϨΛ�ϭ�ϪΟϭ���ϚϤѧγ�Ϧѧϣ�ήΒϛ�ϪϜϤγ�ςΨΑ�ΎϬϤγήΑ

. مم للوجھ الذي یتغیر مكانھ من دور آلخر٠.٣مم للوجھ الثابت، و ٠.٨(األوجھ المتغیرة 
��(Symbols)نماذج األعمدة ) أسماء(ز  رمو– ٢ �ΩϮѧϤόϟ�ΝΫϮϤϧ�Ϣγ�ΔΑΎΘϛ�ΓΪϤϋϷ�ϊϴϤΠϟ�ΎϬϴϓ�ϢΘϳϭ�ω˺ˬω��ˬ˻

. ویراعى أن األعمدة التي لھا نفس األبعاد وبنفس التسلیح یكون لھا نفس إسم النموذج) الخ... ، ٣ع

ملسقط البيانات املطلوب توقيعها بلوحة احملاور واألعمدة خارج منطقة رسم ا: رابعا

 جدول تسلیح األعمدة -٤
ΓΪѧϤϋϷϭ�έϭΎѧΤϤϟ�ΔѧΣϮϠΑ�Δϣί ϼϟ�ΓΪϤϋϷ�ΝΫΎϤϧ�ϝϭΪΟ�ήΒΘόΗ���έΎѧτ ϗϭ�ΓΪѧϤϋϷ�ΩΎѧόΑ�ΪѧϳΪΤΗ�ϦѧϜϤϳ�ΎѧϬϟϼΧ�ϦѧϤϓ

. وشكل حدید التسلیح المستخدم في تسلیح األعمدة
: وینقسم جداول نماذج األعمدة إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتالي

��(Label)نموذج  ال-الخانة األولى �δѧϤϟΎΑ�ΩϮѧΟϮϣ�Ϯϫ�ΎϤϟ�ΎϘΒρ�ΩϮϤόϟ�ΝΫϮϤϧ�ΰϣέ�ΎϬϴϓ�ϊ π ϳϭ�ςϘ�ϲѧϘϓϷ
).الخ... ، ٣، ع٢، ع١ع(

). عرض× طول ( أبعاد العمود : (Dimensions)  األبعاد-الخانة الثانیة 
.ویكتب فیھا التسلیح الرئیسي : (Reinforcement) التسلیح -الخانة الثالثة 

).الخ...بدروم، أرضي، أول، (انیة والثالثة بحسب عدد أدوار المبنى وتتكرر الخانتین الث
.ویكتب فیھا عدد الكانات في المتر وقطر الكانة:  الكانات –الخانة الخامسة 
.ویوضح فیھا أي مالحظات مھمة عن نموذج العمود: (Notes) المالحظات -الخانة الرابعة 

:األعمدةویوضح الجدول التالي مثال على جدول نماذج 

. نماذج األعمدة) :١٩(جدول رقم 
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مالحظات كتابية يف لوحة احملاور واألعمدة – ٧

ΔѧѧΣϮϠϟ�ϞΧΪѧѧΑ�ΓΪѧѧϤϋϷ�άѧѧϴϔϨΘϟ�Δѧѧϣί ϼϟ�ΕΎѧѧψΣϼϤϟ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ΐ ѧѧΘϜΗ���Ϣѧѧγήϟ�ΩϭΪѧѧΣ�ΝέΎѧѧΧ�ΕΎѧѧψΣϼϤϟ�ϩάѧѧϫ�ϥϮѧѧϜΗϭ��
: ومثال علیھا الشكل التالي 

حاور واألعمدةمثال على المالحظات المكتوبة في لوحة الم

: استرشادیة ألبعاد وتسلیح األعمدةھ كقیم  بیاناتیمكن استعمال) ٢٠جدول رقم  (وفیما یلي جدول استرشادي

الكاناتالتسلیحالقطاع)طن (األقصىالحمل 

2025254Ø136Ø8/mفرعین

4025304Ø166Ø8/mفرعین

6025456Ø166Ø8/m حبایة+ فرعین

8025558Ø166Ø8/mفروعأربعة 

100257010Ø166Ø8/mفروعأربعة 

120258512Ø166Ø8/mفروعأربعة 

1402510014Ø166Ø8/mفروعأربعة 

1602511516Ø166Ø8/mستة فروع

1802512518Ø166Ø8/mستة فروع

2003011518Ø166Ø8/mستة فروع

2203013020Ø166Ø8/mروعستة ف

2403014022Ø166Ø8/mستة فروع

2603515024Ø166Ø8/mستة فروع

2803514026Ø166Ø8/mستة فروع

3003515028Ø166Ø8/mستة فروع

3203516030Ø166Ø8/mستة فروع

3404017032Ø166Ø8/mستة فروع

3604016032Ø166Ø8/mستة فروع

3804016534Ø166Ø8/mستة فروع

4004017536Ø166Ø8/mستة فروع

4204018538Ø166Ø8/mثمانیة فروع

4404019540Ø166Ø8/mثمانیة فروع

4604020040Ø166Ø8/mثمانیة فروع

4804518530Ø196Ø8/mثمانیة فروع

5004519532Ø196Ø8/mثمانیة فروع
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الكاناتالتسلیحالقطاع)طن (األقصىالحمل 

 مربعةأعمدة

5030304Ø165Ø8/m

6835358Ø135Ø8/mمزدوجة

9040408Ø166Ø8/mمزدوجة

114454512Ø166Ø8/mمزدوجة

140505012Ø166Ø8/mمزدوجة

170555518Ø166Ø8/mمزدوجة

202606018Ø166Ø8/mمزدوجة

236656522Ø166Ø10/mمزدوجة

275707022Ø166Ø10/mمزدوجة

315757526Ø166Ø10/mمزدوجة

 دائریةأعمدة
٢٥6Ø136Ø8/mقطر 30

٣٠6Ø166Ø8/mقطر 45

٣٥6Ø166Ø8/mقطر 60

٤٠8Ø166Ø8/mقطر 80

٤٥10Ø166Ø8/mقطر 105

٥٠12Ø166Ø8/mقطر 130

٥٥16Ø166Ø8/mقطر 155

٦٠18Ø167Ø8/mقطر 185

٦٥20Ø167Ø8/mقطر 215

٧٠18Ø197Ø8/mقطر 250

٧٥18Ø197Ø8/mقطر 290

٨٠20Ø195Ø10/mقطر 325

٨٥24Ø195Ø10/mقطر 370

٩٠26Ø195Ø10/mقطر 415

٩٥30Ø195Ø10/mقطر 460

١٠٠34Ø195Ø10/mقطر 510

١١٠40Ø195Ø10/mقطر 615

. قیم استرشادیة ألبعاد وتسلیح األعمدة:) ٢٠(جدول رقم 

.نموذج توضیحي لشكل لوحة المحاور واألعمدة) : ٣٧شكل رقم (ویوضح الشكل التالي 
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نموذج توضیحي لشكل لوحة المحاور واألعمدة) : ٣٧(شكل رقم 



لوح األعمال الصحیةالتصمیمات التنفیذیة

)٩(

األعمال الصحيةوح ل

 الصرف الصحي أعمال

أعمال صرف املطر 

 التغذية مبياه الشرب أعمال



أعمال الصرف الصحي لوحة -لوح األعمال الصحیة التصمیمات التنفیذیة

) أ-٩(

لوحة أعمال الصرف الصحي
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لوحة أعمال الصرف الصحي

�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΕΎѧѧΒϴϛήΗϭ�ϝΎѧѧϤϋ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϪѧѧϴϠϋ�ήѧѧϬψϳ�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�ϲѧѧϘϓ�ςϘδѧѧϣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ϲΤμ ѧѧϟ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ϝΎѧѧϤϋ�ΔѧѧΣϮϟ
.الصحي من أجھزة صحیة ومواسیر صرف صحي وأي عناصر تركیبات صحیة أخرى

أعمال الصرف الصحيحةأهمية إعداد لو: أوال 

:  شرح كیفیة تنفیذ أعمال وتركیبات الصرف الصحي في المبنى من خالل– ١
). الخ... ، مطابخ،حمامات، دورات میاه(  توضیح أماكن أجھزة الصرف الصحي بمرافق المبنى –أ 

.  توضیح مسارات مواسیر الصرف الصحي األفقیة والرأسیة داخل المبنى–ب 
έΎδϣ�ϴο–ج  ϮΗ��ΔϜΒѧη�ϰѧϟ·�ϝϮѧλ Ϯϟ�ϰѧΘΣϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ΝέΎΧ�ν έϷ�ΖΤΗ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ρϮτΧ�Ε

. الصرف الصحي العمومیة
٢ -�ΔΣϮϠϟ�ϚϠΗ�ϡΪΨΘδΗ��ΔϴΤμ ϟ�ϝΎϤϋϷ�ΕΎΣϮϟ�ϲϗΎΑ�ϊϣ���ΔϴΤμ ѧϟ�ϝΎѧϤϋϸϟ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪϘΗϭ�ΕΎϴϤϜϟ�ΏΎδΣ�ϲϓ

. في المبنى

املعلومات األساسية بلوحة أعمال الصرف الصحي: ثانيا

:ا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتاليوھي طبق

:  املسقط األفقي ملرافق املبىن– ١

�ϰѧϨΒϤϟ�ϖѧϓήϤϟ�ϱέΎѧϤόϤϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϪΑ�Ϊμ Ϙϳϭ�ϩΎѧϴϣ�ΕέϭΩ�ˬΕΎѧϣΎϤΣˬΦΑΎѧτϣ�ˬ����Φѧϟ��Ύѧϣ�Ϫѧϴϓ�ϰѧϋήϳϭ�ˬ
:یلي

�ϰϨΒϤϟ�ϖϓήϤϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϞϤθϳ��ςϮΤϟˬ�ΓΪѧϤϋϷϭ��ΎϫήϴθѧϬΗ�ϊ ѧϣ�ˬΏϮѧΑϷϭ�ˬϴΑΎΒθѧϟϭ��Ϛ
. مم٠.٢وتكون خطوط جمیع تلك العناصر بسمك 

�ς ѧϘϓ�ϰѧϨΒϤϟ�ϖϓήϣ�ϑ ήϏ�ϢγήΑ�ϰϔΘϜϳ�ΓέήϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϲϓ�Ϫϧ�ϰϋήϳُ��ˬϩΎѧϴϣ�ΕέϭΩ�ˬΕΎѧϣΎϤΣ
�ΦΑΎτϣ���Φϟ����ϢΘѧϳ�ϲѧϜϟ�ϚѧϟΫϭ�ϥΎѧϴΣϷ�ΐ ѧϠϏ�ϲѧϓ�ϪѧϠϤϛ΄Α�έϭΪѧϟ�Ϣѧγήϳ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΎϤϨϴΑ

. اري العمومیةإظھار أعمال الصرف الصحي خارج المبنى وحتى المج
ال یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد .

: أجهزة الصرف الصحي-٢

�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ΓΰϬΟ��ϊϴϤΟ�ϢγήΗ�ϱΪϳ�ϞϴδϏ�ν ϮΣˬϡΪѧϗ�ν ϮѧΣ�ϭ�ϮϴϧΎѧΑ�ˬ�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣ�
ΔѧѧѧѧϟϮΒϣ�ˬϲѧѧѧѧϧϭˬ�ϭ�ϱΪѧѧѧѧϠΑ�ν ΎѧѧѧѧΣήϣ�ˬϲѧѧѧѧΠϧήϓ·ϪѧѧѧѧϳΪϴΑ����ϲΤμ ѧѧѧѧϟ�ϑ ήμ ѧѧѧѧϟ�ΕΎѧѧѧѧΒϴϛήΗ�ϲϗΎѧѧѧѧΑϭ

ϯ ήΧϷ�Δϴѧο έ�ϥϮϔϴγˬϚϴϠδѧΗ�ΔѧΒρ�ˬ�ˬζ ϴѧΘϔΗ�ΔѧϓήϏ�ˬΏήΘϴϟΎѧΟ�����Φѧϟ���ςϘδѧϤϟ�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϤΑ
. وفي أماكنھا بالمسقط األفقي) ١/٥٠(
�ϪѧΑ�Δѧλ ΎΨϟ�ΕέΎѧΒΘϋϻ�ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ΓΰѧϬΟ�Ϧѧϣ�ί ΎѧϬΟ�Ϟѧϛ�ϥΎѧϜϣ�έΎѧϴΘΧ�ϲѧϓ�ϰϋήϳ��ΎѧϤϛ

).سیذكر فیما بعد
 مم٠.٤خطوط رسم أجھزة الصرف الصحي وباقي التركیبات تكون بسمك  .

:سري الصرف الصحي األفقية مسارات موا-٣

: مسارات مواسیر الصرف الصحي األفقیة قد تكون تحت األرضیة أو بداخل الحوائط 
�Ϟѧϛ�ΕέΎΒΘϋϻ�ΎϘΒρ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟΎΑ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓ�ΔϴϘϓϷ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ��ΕέΎδϣ�ϢγήΗ

. جھاز
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�ϊ ѧτϘΘϣ�ς ѧΨΑ�ΔϴϘϓϷ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ΕέΎδϣ�ϢγήΗ�---����ϻ�ϪϜϤѧγ�Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ˹ �˿�Ϣѧϣ
�Ϧѧϣ�ΪѧΒϳ�ϚϤδѧΑϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ϞѧΧΩ�ΔѧϴϘϓϷ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϤϟ˹ �́�ϰѧϟ·�Ϟμ ѧϳ�Ϊѧϗϭ�Ϣѧϣ˺ �˻�Ϣѧϣ

.لمواسیر الصرف الصحي األفقیة خارج المبنى
یكتب بجوار كل ماسورة صرف قطرھا والمادة المصنوعة منھا.
ϘϓϷ�ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ήϴѧγϮϣ�ρϮѧτΧ�ϰѧϠϋ�ϢϬѧγ�ΔѧΌϴϫ�ϰϠϋ�ϩΎϴϤϟ�ϥΎϳήγ�ϩΎΠΗ�Ϣγήϳ�ΝέΎѧΧ�Δѧϴ

�ϰϨΒϤϟ��ϞѧΧΩ�ςϘδϤϟ�ϡΎΣΩί ϻ�ΎΒϨΠΗ�ϰϨΒϤϟ�ϖϓήϣ�ϞΧΩ�ΔϴϘϓϷ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ϰϠϋ�Ϣγήϳ�ϻϭ
).غرف المرافق

�Ϧѧϣ�ήϴѧγϮϤϟ�έΎδϣ�ϪϣΰϠΘδϳ�Ύϣ�ϰϨΒϤϟ�ΝέΎΧ�ΔϴϘϓϷ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�έΎδϣ�ϲϓ�ϰϋήϳ
ΰΧ�ϭ�ΕΎѧѧΑήΘϴϟΎΟ�ϭ�ζ ϴѧѧΘϔΗ�ϑ ήѧѧϏ�Ϧѧѧϣ�ϯ ήѧѧΧ�ΔϴΤѧѧλ �ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�ΩϮѧѧΟϭ�Γέϭήѧѧο�ΕΎѧѧϧ

.الخ... تحلیل 

):األعمدة( مسارات مواسري الصرف الصحي الرأسية اخلارجية -٤

) : أو المنور(مسارات مواسیر الصرف الصحي الرأسیة تكون خارج مرافق المبنى على الواجھة الخارجیة 
�Δϴѧγήϟ�ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ��ΕέΎδϣ�ϢγήΗ�ΓΪѧϤϋϷ���ςϘδѧϤϟΎΑ�ΎѧϬϟ�ΐ ѧγΎϨϤϟ�ϥΎѧϜϤϟ�ϲѧϓ

ϘϓϷ�ΓΪϤϋϷ�ωϮϧ�Ϧϣ�ωϮϧ�Ϟϛ�ΕέΎΒΘϋϻ�ΎϘΒρ�ϲ�ϞѧϤϋ�ˬϑ ήѧλˬήѧτϣ�ˬΔѧϳϮϬΗ����ήϛάΘѧγ�ϲѧΘϟϭ
. فیما بعد

�ΓήѧΩ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϲϓ�ΩϮϤόϟ�ϞϜη�ϥϮϜϳ���ΐ ѧΠϳ�ΩϮѧϤϋ�Ϟѧϛ�ΰѧϛήϣ�ϥ�Ϧѧϣ�ϢϏήϟΎѧΑϭ
�ΔѧΣϮϠϟ�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϣ�β ϔϨΑ�Ϣγήϳ�ϻ�ΩϮϤόϟ�ήτ ϗ�ϥ�ϻ·�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϲϓ�ΔϗΪΑ�ϪϧΎϜϣ�ϲϓ�Ϣγήϳ�ϥ

��˺˾ ˹���ϩήѧѧτ ϗ�ϱάѧѧϟ�ΩϮѧѧϤόϟ�Ϣѧѧγήϳ�άѧѧϟ�ˬѧѧο ϭ�ήѧѧϴϏϭ�ήϴϐѧѧλ �ϥϮϜϴѧѧγ�ϻ·ϭ˻�ΔѧѧΌϴϫ�ϰѧѧϠϋ�Δѧѧλ ϮΑ�
�Ύϫήτ ϗ�ΓήΩ˻Ϣѧϣˬ�ϩήѧτ ϗ�ϱάѧϟ�ΩϮѧϤόϟϭ�˼�Ύѧϫήτ ϗ�ΓήΪѧϛ�Ϣѧγήϳ�Δѧλ ϮΑ�˼Ϣѧϣˬ�ήѧτ ϗ�ΩϮѧϤόϟϭ��˽

.وھكذا .... ،مم٤بوصة  یرسم كدائرة قطرھا 
یكتب بجوار كل عمود قطر العمود ونوعھ والمادة المصنوع منھا.

 بلوحة الصرف الصحي يف منطقة رسم املسقطةالبيانات املطلوب: لثاثا

: رموز األجهزة الصحية-١

�ϥ�ΚѧѧϴΣ�ϑ ήѧѧΣ�ΓΪѧѧϋ�ϭ�ΪѧѧΣϭ�ϑ ήѧѧΣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ΰѧѧϣήϟϭ�ϩέϮѧѧΠΑ�ϲΤμ ѧѧϟ�ί ΎѧѧϬΠϟ�ΰѧѧϣέ�ΐ ѧѧΘϜϳ
. مساحة منطقة الرسم تكون مزدحمة بالبیانات بما ال یسمح بكتابة إسم الجھاز الصحي كامال

:ویراعى فیھ اآلتي:سري الصرف األفقية بيانات موا-٢

�ΓέΎѧη·�ς ѧΧ�ϰѧϠϋ�ϭ�ΎѧϫέϮΠΑ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�Ϧϣ�ΓέϮγΎϣ�Ϟϛ�ΕΎϧΎϴΑ�ΐ ΘϜΗ��ϲѧϘϓ�ς ѧΧ
.وبعیدا عن الماسورة إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة) مم٠.٢یشیر إلى الماسورة بسمك 

�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϚϠΗ�ϞϤθΗ��ΓέϮѧγΎϤϟ�ΎѧϬϨϣ�ΔϋϮϨμ ѧϤϟ�ΓΩΎѧϤϟˬΧΪѧϟ�ήѧτϘϟϭ��ΓέϮѧγΎϤϠϟ�ϲϠ��ϼΜѧϣ��ί˻���
). بوصة٢ماسورة زھر بقطر داخلي : تعني

�ν έϷ�ΖѧΤΗ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ήϴѧγϮϣ�ΕΎϧΎϴΑ�ϞϤθΗ��ΔѧΟέΎΨϟϭ�ζ ϴѧΘϔΘϟ�ϑ ήѧϏ�ϲѧϓ�ΔѧϠΧΪϟ
ΎϬϨϣ��ΓέϮѧγΎϤϟ�έΪѧΤϧ�ΔΒδѧϧ�ΓέϮѧγΎϤϟ�έϮΠΑ�ΐ ΘϜϳ�ϥُ���Ϧѧϋ�ϞѧϘΗ�ϻ�έΪѧΤϧϻ�ΔΒδѧϧ�ϥ�φѧΣϼϳϭ

١/١٠٠.

:ویراعى فیھ اآلتي: بيانات أعمدة الصرف-٣

�ΓέΎѧѧη·�ς ѧѧΧ�ϰѧѧϠϋ�ϭ�ϩέϮѧѧΠΑ�ΓΪѧѧϤϋϷ�Ϧѧѧϣ�ΩϮѧѧϤϋ�Ϟѧѧϛ�ΕΎѧѧϧΎϴΑ�ΐ ѧѧΘϜΗ��ΩϮѧѧϤόϟ�ϰѧѧϟ·�ήϴθѧѧϳ�ϲѧѧϘϓ�ς ѧѧΧ
.وبعیدا عن العمود إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة) مم٠.٢بسمك 

�ϩήτ ϗϭ�ΎϬϨϣ�ωϮϨμ Ϥϟ�ΓΩΎϤϟ�ϭ�ΩϮϤόϟ�ωϮϧ�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϞϤθΗ��ϝΎѧΜϣ��ί �ω�ω˽���ϲѧϨόΗ��ΩϮѧϤϋϞѧϤϋ
). بوصة٤لي  بقطر داخزھرمن ال
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 بلوحة الصرف الصحي خارج منطقة رسم املسقط ةالبيانات املطلوب: رابعا

 جدول املصطلحات والرموز - ٤

ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ϝΎѧϤϋ�ΔѧΣϮϠΑ�Δѧϣί ϼϟ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�Ϧѧϣ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ Ϥϟ�ϝϭΪΟ�ήΒΘόϳ���ϦѧϜϤϳ�ϪѧϟϼΧ�ϦѧϤϓ
. معرفة معنى الرموز والمصطلحات المستخدمة في اللوحة

: م جدول المصطلحات والرموز ألعمال الصرف الصحي إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتاليوینقس

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�Ϡτ μ ѧѧϤϟ�(Symbol)���ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ϞϜѧѧη�ΎѧѧϬϴϓ�Ϣѧѧγήϳϭ
�ήϴѧγϮϤϟ�ΝΫϮѧϤϧ�ϥϮѧϜϳ�ΎѧϤϨϴΑ�ˬΎѧϬϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�Ϯѧϫ�ΔϴΤμ ѧϟ�ΓΰѧϬΟϷ�ΝΫϮϤϧ�ϥϮϜϳϭ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ

ρϮτΧ�ΔϴϘϓϷ�ήѧΒόΗ�ΔϴϣϮѧγέ�ϝΎϜη�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΕΎΒϴϛήΘϟ�ήλ ΎϨϋ�ϲϗΎΑ�ΝΫΎϤϧ�ϥϮϜΗϭ�ΓήϤΘδϣ�ϭ�ΔότϘΘϣ�
.عن شكل كل عنصر

���ΰѧϣήϟ�(Label)-الخانة الثانیة ��ϑ ήμ ѧϟ�ΕΎѧΒϴϛήΗ�ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ ѧϨϋ�ϞѧϜϟ�ι ΎѧΧ�ΰѧϣέ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ѧΘϜϳϭ
ϲΤμ ϟ���ΚѧϴΣ�ήμ Ϩόϟ�άϫ�ϢγϹ�έΎμ ΘΧΎϛ�ήΜϛ�ϭ�ϦϴϓήΣ�ϭ�ϑ ήΣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΰϣήϟ�ϥϮϜϳϭ�ΔΣΎδѧϣ�ϥ

�ϼϣΎѧѧϛ�ϲΤμ ѧѧϟ�ί ΎѧѧϬΠϟ�Ϣѧѧγ·�ΔѧѧΑΎΘϜΑ�Ϥδѧѧϳ�ϻ�ΎѧѧϤΑ�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟΎΑ�ΔѧѧϤΣΩΰϣ�ϥϮѧѧϜΗ�Ϣѧѧγήϟ�ΔѧѧϘτ Ϩϣ�ϝΎѧѧΜϣ���ϑ ήѧѧΤϟ
).وھكذا... یعني حوض غسیل أواني " ل" الرمز ،یعني حوض غسیل أیدي" ض"

�ΔѧΜϟΎΜϟ�ΔϧΎΨϟ-�ϥΎѧϴΒϟ�(Meaning)���ήμ ѧΘΨϣ�ϒѧλ ϭ�ϊ ѧϣ�ϲΤμ ѧϟ�ί ΎѧϬΠϟ�ϭ�ήμ ѧϨόϟ�Ϣѧγ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ѧΘϜϳϭ
). حوض غسیل أیدي من الفخار المطلي بالصیني: مثال(إلمكان لمواصفاتھ قدر ا

��(Notes) المالحظات -الخانة الرابعة �ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ ѧϨόϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ΔϤϬϣ�ΕΎψΣϼϣ�ϱ�ΎϬϴϓ�ο Ϯϳϭ
.تركیبات الصرف الصحي

ϲ ϟΎѧΘϟ�ϝϭΪѧΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣѧϗέ�ϝϭΪѧΟ˻ ˺�ϮϠΑ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟ�ϝϭΪѧΟ�ΔѧΑΎΘϛ�ΔѧϘϳήρ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣ��ϝΎѧϤϋ�ΔѧΣ
ϲϧΎѧΒϤϟ�ΪΣ΄Α�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ���ϪѧϴϠϳ�ϱάѧϟ�ϞϜθѧϟ�ѧο Ϯϳ�ΎѧϤϛ��Ϣѧϗέ�ϞϜѧη˼ ˿���ςϘδѧϤϟ�ϞϜθѧϟ�ϲΤϴѧο ϮΗ�ΝΫϮѧϤϧ

.األفقي ألعمال الصرف الصحي



أعمال الصرف الصحي لوحة -لوح األعمال الصحیة التصمیمات التنفیذیة

                                                                                    ٤-٩

 المصطلحات والرموز)٢١( رقم جدول
بلوحة أعمال الصرف الصحي
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لصحيعمال الصرف انموذج توضیحي لشكل المسقط األفقي أل) : ٣٨(شكل رقم 
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معلومات متعلقة بلوحة الصرف الصحي 

نظم الصرف الصحي: أوال

�ΎϤϫ�ϲϧΎΒϤϠϟ�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ϢψϨϟ�ϥΎϴδϴέ�ϥΎϣΎψϧ�ϙΎϨϫ��ΓΪΣϮϟ�ΓέϮγΎϤϟ�ϭΫ�ϑ ήμ ϟ�ϡΎψϧ���ϑ ήμ ѧϟ�ϡΎψϧϭ
:وكال من ھذین النظامین یندرج تحتھ عدة نظم فرعیة كالتالي). عمل وصرف(ذو الماسورتین 

: ذات الماسورة الواحدةنظم الصرف: أوال
. نظام الماسورة المھواة بالكامل-١
. النظام المعدل للماسورة الواحدة مع تھویة أفرع العمل-٢
. نظام العمود الوحید-٣
. نظام سوفینت للعمود الوحید-٤
. نظام العمود الوحید مع عمود الھواء-٥

:نظم الصرف ذات الماسورتین: ثانیا
.لتقلیدي نظام الماسورتین ا-١
. نظام الماسورتین كاملتي التھویة-٢
. النظام المعدل للماسورتین مع تھویة أفرع ماسورة العمل-٣
. نظام الماسورتین وسیفونات األرضیة مع تھویة أفرع ماسورة العمل-٤

Ϯѧѧϫϭ�ϦϴΗέϮѧѧγΎϤϟ�ΕΫ�ϑ ήμ ѧѧϟ�Ϣѧѧψϧ�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧΑήϟ�ϡΎѧѧψϨϠϟ�ΎѧѧϘΒρ�ϲΤμ ѧѧϟ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΕΎѧѧΣϮϟ�ϞѧѧϤϋ�ϢΘѧѧΗϭ����ϡΎѧѧψϧ
.أكثر النظم شیوعا في مصرلكونھ ) رتین وسیفونات األرضیة مع تھویة أفرع ماسورة العملالماسو

:الصرف بنظام املاسورتني وسيفونات األرضية مع تهوية أفرع ماسورة العمل: ثانيا

. مواسیر الصرف الرأسیة-١
. شبكة مواسیر الصرف األفقیة داخل المبنى-٢
.رض خارج المبنى شبكة المواسیر األفقیة تحت األ-٣

: مواسري الصرف الرأسية-١

Soil( عمود العمل -أ Stack(:
.  بوصة٤عبارة عن ماسورة صاعدة رأسیا بقطر ال یقل عن عمود العمل  -
.  یصرف علیھ مباشرة مخلفات أجھزة المراحیض والمباول والبیدیھات-
-ΓήηΎΒϣ�ζ ϴΘϔΘϟ�ϑ ήϐΑ�ΔϴϠϔδϟ�ϞϤόϟ�ΩϮϤϋ�ΔϳΎϬϧ�Ϟϴλ ϮΗ�ϢΘϳ��ϞѧϘϳ�ϻ�ϞѧϴϤΑ�ΔѧϴϘϓ�ΓέϮѧγΎϣϭ�ωϮϛ�Δτ γϮΑ�

% .٢عن 
-�ήτϘΑ�ϞϤόϟ�ΩϮϤϋ�˽�ϑ ήμ ϟ�ϲϔϜϳ�Δλ ϮΑ�˻ ˹�ί ΎϬΟ��ν ΎѧΣήϣˬΔѧϟϮΒϣ�ˬϪѧϳΪϴΑ����ΩΪѧόϟ�ΓΩΎѧϳί �ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓϭ

.  بوصة طبقا للعدد٦ بوصة أو ٥یمكن استخدام قطر 
.CPVC أو UPVC عادة ما یكون عمود العمل من الزھر أو البالستیك  -

Waste( عمود الصرف -ب Stack(:
.  بوصة٣عبارة عن ماسورة صاعدة رأسیا بقطر ال یقل عن  عمود الصرف -
-�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣϭ�ϮϴϧΎѧΒϟ�ΕΎѧϔϠΨϣϭ�Δϴѧο έϷ�ΕΎϧϮϔϴѧγϭ�ΦΑΎѧτ Ϥϟ�ν ϮΣ�ΕΎϔϠΨϣ�ΓήηΎΒϣ�ϪϴϠϋ�ϑ ήμ ϳ�

. األیدي إما مباشرة أو مرورا بسیفون األرضیة
. شرط عدم مرورھا على سیفون األرضیة یمكن أن یصرف علیھ مخلفات المباول والبیدیھات ب-
-�ΏήΘϴϟΎѧѧΠϟ�ϞѧѧϤόϳ�ΚѧϴΤΑ�ΏήΘϴϟΎѧѧΟ�Δτ ѧѧγϮΑ�ζ ϴѧΘϔΘϟ�ϑ ήѧѧϐΑ�ΔϴϠϔδѧϟ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΩϮѧѧϤϋ�ΔѧϳΎϬϧ�Ϟϴѧѧλ ϮΗ�ϢΘѧϳ�

�Ι ϭΪѧΤΑ�έάѧϧ·�ΔϠϴγϭ�ήΒΘόϳ�ΏήΘϴϟΎΠϟ�ϥ�ΎϤϛ�ζ ϴΘϔΘϟ�ϑ ήϏ�Ϧϣ�ΔΜόΒϨϤϟ�Εί Ύϐϟ�Ϊο �ϱϮϗ�ϲΎϣ�ΰΟΎΤϛ
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�ϥΎπ ϴϓ�ϔρ��ϣϮϤόϟ�ϱέΎѧΠϤϟϭ�ζ ϴΘϔΘϟ�ϑ ήϏ�ϲϓ�ϲѧϓ�ϰѧϨΒϤϟ�ϒϴѧλ έ�ϰѧϠϋ�˯ΎѧϤϟ�ϪѧϨϣ�ΏΎδѧϨϳ�ΚѧϴΣ�Δѧϴ
.حالة حدوث طفح في المجاري

-�ήτ ϗ�ϑ ήμ ϟ�ΩϮϤϋ�˼�ϲϔϜϳ�Δλ ϮΑ�˻ ˹�ί ΎѧϬΟ��˺ ˹�ΦΒѧτϣ�ν ϮѧΣ���˺ ˹ϡΎѧϤΣ����ΩΪѧϋ�ΓΩΎѧϳί �ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓϭ
. بوصة طبقا للعدد٥ بوصة أو ٤األجھزة یمكن استخدام قطر 

.CPVCأو  UPVC عادة ما یكون عمود الصرف من الزھر أو البالستیك  -
.Vent)-ج Stack):
-�ήѧτϘΑ�Ύϴѧγέ�ΓΪϋΎѧλ �ΓέϮѧγΎϣ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ΔϳϮϬΘϟ�ΩϮϤϋ�˻�ΩϮѧϤϋ�ήѧτ ϗ�ϒμ ѧϧ�ϱϭΎδѧϳ�ήѧτϘΑ�ϭ�Δѧλ ϮΑ�

).  أیھما أكبر(العمل 
-�Ϧѧϣ�ΓήѧϴΒϛ�ΔѧϴϤϛ�ωΎϓΪѧϧ�˯ΎѧϨΛ�ήϴѧγϮϤϟ�ϞѧΧΩ�ϱϮѧΠϟ�ς ϐπ ϟ�ΔϟΩΎόϣ�ϲϫ�Δϴδϴήϟ�ΔϳϮϬΘϟ�ΩϮϤϋ�Δϔϴυϭ�

.حب الحاجز المائي من سیفونات األجھزة الصحیة المتصلة بھالماء في وقت قصیر وبذلك یمنع س
.CPVC أو UPVC عادة ما یكون عمود التھویة من الزھر أو البالستیك  -

�Δϴγήϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ϊϴϤΟ�ΐ ϛήΗϭ�ΓΪϤϋϷ���ΪѧόΒΗ�ςϮѧΤϟ�ϰѧϠϋ�ΓήϫΎѧυ˼ν ΎѧϴΒϟ�Ϧѧϋ�Ϣѧγ���α ήѧϟ�ϥϮѧϜΗϭ
˯ΎѧѧϤϟ�ϥΎϳήѧѧγ�ϩΎѧѧΠΗ�β ѧѧϜϋ�ϲѧѧϓ��ѧ́ѧΑ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧΒΜΗϭ�ΔѧѧϧϮϤΑ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ϞΧΪѧѧϟ�˯ΰѧѧΠϟ�ϰѧѧϠϋ�ζ ϴѧѧΒΤΘϟ�ϊ ѧѧϣ�Γΰϔϗ

.األسمنت

: شبكة مواسري الصرف األفقية داخل املبىن-٢

CPVC�ΔѧΑϮϠτ أو UPVCالرصاص أو الزھر أو البالستیك   تستخدم مواسیر صرف من - Ϥϟ�έΎτ ϗϷΎΑ�
.وفي أماكنھا المحددة بالرسومات

-ϭ�Δϴγέ�Ύϣ·�ϥϮϜΗ�ΔϴϠΧΪϟ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ��ΖѧΤΗ�Ϟѧϴϣ�ΔΒδѧϨΑ�ΔѧϴϘϓ�ϭ�ςϮѧΤϟ�ϞѧΧΩ�Ϟѧϴϣ�ΔΒδѧϨΑ�ΔϴϘϓ�
% .٩وال تزید عن % ٢ونسبة المیل المطلوبة للمواسیر األفقیة ال تقل عن ). مدادات(األرضیات 

: شبكة مواسري الصرف األفقية خارج املبىن-٣

-�Ϧѧѧϣ�ϑ ήѧѧλ �ήϴѧѧγϮϣ�ϡΪΨΘδѧѧΗ���ϚϴΘѧѧγϼΒϟ�ϭ�έΎѧѧΨϔϟ�ϭ�ήѧѧϫΰϟUPVC أو CPVCέΎѧѧτ ϗϷΎΑ��ΔѧѧΑϮϠτ Ϥϟ�
.وفي أماكنھا المحددة بالرسومات

-�Ϧѧϋ�ϞѧѧϘΗ�ϻ�Ϟѧѧϴϣ�ΔΒδѧϨΑ�Ϟѧѧϴϣ�ΔΒδѧѧϨΑ�ϥϮѧѧϜΗ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ΔѧѧϴϘϓϷ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ήϴѧγϮϣ�˻���ϑ ήμ ѧѧϟ�ΓΪѧѧϤϋ�Ϧѧѧϣ
�Ϧѧѧϋ�ϞѧѧϘΗ�ϻϭ�ζ ϴѧѧΘϔΗ�ΔѧѧϓήϏ�ϝϭ�ϰѧѧΘΣ�ΕΎѧѧΑήΘϴϟΎΠϟϭ�ϞѧѧϤόϟϭ˺���ϰѧѧΘΣϭ�ΔѧѧϴϟΎΘϟ�ΔѧѧϓήϐϠϟ�ζ ϴѧѧΘϔΗ�ΔѧѧϓήϏ�Ϧѧѧϣ

.شبكة الصرف العمومیة

:لصرف الصحي طبقا خلاماتهاأنواع مواسري ا: ثالثا

١-ήϫΰϟ�Ϧϣ�ήϴγϮϣ���ΓέϮѧγΎϤϟ�έΪΟ�ϚϤδΑ��˼˺ ˿�ϭ�Δѧλ ϮΑ��˺˽�ϲѧϠΧΩ�ήѧτϘΑ�Δѧλ ϮΑ��˻�ˬ˼�ˬ˽�ˬ˾�ˬ
). بوصة٦
٢-�ϲϠΧΩ�ήτϘΑ�ι Ύλ ήϟ�Ϧϣ�ϑ ήλ �ήϴγϮϣ��˺ �˾�ˬ˻�ˬ˼�ˬ˽Δѧλ ϮΑ����Ϧѧϣ�έΪѧΠϟ�ϚϤѧγ�ϒѧϠΘΨϳϭ˾�Ϣѧϣ

.مم٧إلى 
. بوصة٤ – بوصة ١.٥داخلیة من  بأقطار CPVC أو UPVC مواسیر صرف من البالستیك -٣
.مم١٩-١٣ بوصة وبسمك ٩ إلى ٤ مواسیر صرف من الفخار بأقطار داخلیة من -٤

لوحة املسقط األفقي ألعمال الصرف الصحي يف قواعد جيب مراعاتها: رابعا

.  سم١٦٠ × ٨٥الحد األدنى لألبعاد الداخلیة لكابینة المرحاض بدورة المیاه العامة ھو . ١
. سم١٨٠×١٠٠ كانت دورة المیاه بھا مرحاض وحوض غسیل أیدي فال تقل أبعادھا الداخلیة عن إذا. ٢
�˼��Ϧѧѧѧϋ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΎѧѧϫΩΎόΑ�ϞѧѧϘΗ�ϼѧѧϓ�ΔѧѧϟϮΒϣϭ�ϱΪѧѧϳ�ϞϴδѧѧϏ�ν ϮѧѧΣϭ�ν ΎѧѧΣήϣ�ΎѧѧϬΑ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ΓέϭΩ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·

. سم٢٠٠×١٢٠
. سم١٨٠×١٦٠الحد األدنى لألبعاد الداخلیة لحمام بھ مرحاض وحوض غسیل أیدي وحوض قدم ھو . ٤
. سم١٨٠×٢٢٠الحد األدنى لألبعاد الداخلیة لحمام بھ مرحاض وحوض غسیل أیدي وبانیو ھو . ٥
�˾��Ϯѧѧѧѧϫ�ϮϴϧΎѧѧѧѧΑϭ�ϱΪѧѧѧѧϳ�ϞϴδѧѧѧѧϏ�ν ϮѧѧѧѧΣϭ�ϪѧѧѧѧϳΪϴΑϭ�ν ΎѧѧѧѧΣήϣ�ϪѧѧѧѧΑ�ϡΎѧѧѧѧϤΤϟ�ΔѧѧѧѧϴϠΧΪϟ�ΩΎѧѧѧѧόΑϸϟ�ϰѧѧѧѧϧΩϷ�ΪѧѧѧѧΤϟ

. سم٢٠٠×٢٢٠
. سم١٦٠×١٢٠الحد األدنى لألبعاد الداخلیة ألوفیس بھ حوض غسیل أواني ھو . ٦
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�̀��Ϯϫ�ΔϴϨϜγ�ΔϘη�ϲϓ�ΦΒτ Ϥϟ�ΔϴϠΧΪϟ�ΩΎόΑϸϟ�ϰϧΩϷ�ΪΤϟ˼ ˹ ˹î˺ ˿ ˹�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣ�ϥϮϜϳ�ϥ�Ϟπ ϔϳϭ�Ϣγ
. أواني على الحائط الخارجي أو أقرب ما یكون منھ

�́��ΚѧѧϴΤΑ�ϲΟέΎѧѧΨϟ�ςΎѧѧΤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΪϨΘδѧѧϣ�ν ΎѧѧΣήϤϟ�ήѧѧϬυ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ΕέϭΩϭ�ΕΎѧѧϣΎϤΤϟ�ϲѧѧϓ
.أقصر ما یمكن) ماسورة العمل(حیض تكون الوصلة بینھ وبین ماسورة صرف المرا

.یتم وضع سیفونات األرضیة في مكان أقرب ما یكون للحائط الخارجي. ٩
˺ ˹���Ϧѧϣ�ϞѧϗϷ�Ύѧϳϭΰϟ�ΐ ѧϨΠΗ�ϊ ѧϣ�ϦѧϜϤϳ�Ύѧϣ�ήμ ѧϗ�ϑ ήμ ѧϟ�ήϴѧγϮϣ�Εϼϴѧλ ϮΗ�ρϮѧτΧ�ϥϮϜΗ�ϥ�ϰϋήϳ
. ْ وأن تكون زوایا التقاطع منفرجة في اتجاه الصرف ولیست ضده٩٠
˺ ˺���ΕΎϣΎϤΤϟ�ϲϓ�ΓέΎΘδѧΑ�ϪϠμ ѧϓ�ϦѧϜϤϳ�ΚϴΤΑ�ϡΪϘϟ�ν ϮΣ�ϭ�ϮϴϧΎΒϟ�ϥΎϜϣ�ϥϮϜϳ�ϥ�ϰϋήϳ�ϮϴϧΎΑ�ΎϬΑ�ϲΘϟ

.عن باقي الحمام

ΔѧѧϴϟΎΘϟ�ΕΎϣϮѧѧγήϟ�ѧѧο ϮΗϭ��Ϣѧѧϗέ�ϞϜѧѧη˼ ̂���ξ όΒѧѧϟ�ΎϬπ ѧѧόΑ�ΔϴΤμ ѧѧϟ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ϦϴѧѧΑ�ΔѧѧϴϨϴΒϟ�ΩΎѧѧόΑϷ�ϰѧѧϧΩϷ�ΪѧѧΤϟ�
.وبینھا وبین الحوائط

األبعاد البینیة
للمرحاض 

والبیدیھ
والحوائط 

جاورةالم

األبعاد البینیة
للمرحاض 

وحوض غسیل 
األیدي والبانیو
والحوائط 
المجاورة

األبعاد البینیة
للمرحاض 

والبانیو
والحوائط 
المجاورة

األبعاد 
البینیة
للمباول

والحوائط 
المجاورة

الحد األدنى لألبعاد البینیة لألجھزة الصحیة) ٣٩(شكل رقم 
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 الصرف الصحية عن أجهزة وتركيباتمعلومات أساسي: خامسا

قطـــاعمسقط أفقي

حوض غسیل أیدي
Lavatory

سم٧٥×٥٥ أكبر أبعاد ،سم٤٠×٣٠ أقل أبعاد ،سم ٤٥×٦٠البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
.سم٩٠ارتفاع الحوض عن األرضیة حوالي :ارتفاع
.قط داخل رخام حوض سا، حوض بقاعدة،كابولي من الحائط:أنواع 

 .الزھر المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصیني:مادة الصنع
.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

. بوصة٢ بوصة ویفضل أن یكون ١.٥الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
ΓήѧηΎΒϣ�ϑ ήμ ѧϟ�ΩϮѧϤϋ�ϰѧϟ·�Ύϣ·�Ϟμ ϳ�ϑ ήμ ϟˬϮѧϤϋ�ϰѧϟ·�ϢѧΛ�Δϴѧο έϷ�ϥϮϔϴѧγ�ϰѧϟ·�ϭ��Ω

.الصرف
ѧѧϟ�ϦϴѧѧΑ�ΔϓΎδѧѧϤϟ�ϞѧѧϘΗ�ϻ�ΐ:اشتراطات أخرى ѧѧΠϳϠϟ�ήϴμ ѧѧϘϟ�ϊϠπ�ν ϮѧѧΤϟ�ϦϴѧѧΑ�ϭ�έϭΎѧѧΠϤϟ�ςΎѧѧΤϟϭ�ν ϮѧѧΤ

. سم١٥والحوض المجاور عن 
�Ϧѧϋ�ςΎѧΣ�ϭ�ϲΤѧλ �ί ΎѧϬΟ�ϱϭ�ν ϮѧΤϠϟ�ϞѧϳϮτ ϟ�ϊ Ϡπ ѧϟ�ϦϴѧΑ�ΔϓΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϻ�ΐ Πϳ˾ ˹�

.سم

قطـــاعمسقط أفقي

حوض غسیل أواني
Kitchen Sink

�Ϧϋ�ϞϘϳ�ϻ�ν:  المسقط األفقي أبعاد ήόϟ˽ ˹�Ϧϋ�Ϊϳΰϳ�ϻϭ�Ϣγ˿ ˹�Ϧѧϣ�ΪѧΒϳ�ΓΪѧϳΪϋ�ΕΎѧγΎϘϣ�Ϫѧϟ�ϝϮѧτ ϟϭ�Ϣѧγ˿ ˹�
. سم١٥٠سم وحتى 

�ϲϟϮѧΣ�Δϴο:ارتفاع έϷ�Ϧϋ�ν ϮΤϟ�ΔϓΎΣ�ωΎϔΗέ̂ ˹Ϣѧγ���Ϧѧϣ�ν ϮѧΤϠϟ�ϲϠΧΪѧϟ�ωΎѧϔΗέϻ˺ ˾-
.سم٢٠

ς:أنواع  ΎѧΤϟ�Ϧϣ�ϲϟϮΑΎϛˬϡΎѧΧέ�ϞѧΧΩ�ς ϗΎѧγ�ν ϮΣ��ϔѧλ �ϪѧΑ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳϭ�ϪѧΑ�ϭ�ΓΪѧΣϭ�ΔϳΎ
.صفایتین

ϞϴΘѧѧγ�β:مادة الصنع ϠϧΎΘѧѧγϻ�ϭ�ˬϲϨϴμ ѧѧϟΎΑ�ϲѧѧϠτ Ϥϟ�έΎѧѧΨϔϟ�ϭ�ˬϲϨϴμ ѧѧϟΎΑ�ϲѧѧϠτ Ϥϟ�ήѧѧϫΰϟˬ�ήΒϳΎѧѧϔϟ�ϭ�
.جالس

.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف
. بوصة٢مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي ال یقل عن :اشتراطات الصرف

ήηΎΒϣ�ϑ ήμ ϟ�ΩϮϤϋ�ϰϟ·�Ϟμ ϳ�ϑ ήμ ϟΓˬ�Δϴѧο έϷ�ϥϮϔϴѧγ�ϰѧϟ·�ϑ ήμ ѧϟ�ϡΪϋ�Ϟπ ϔϳϭ�
.لتفادي االنسداد المتكرر نتیجة وجود شوائب ودھون بمیاه صرف الحوض
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قطـــاعمسقط أفقي

مرحاض إفرنجي
European

Water Closet

.سم  شامال بعد صندوق الطرد٧٠×٣٧البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
. سم٥٥ × ٣٧یصل البعد إلى إذا كان بصندوق طرد عالي 

. سم٤٠عن األرضیة حوالي مرحاض ارتفاع ال:ارتفاع
ς:أنواع  ΎΤϟ�Ϧϣ�ϲϟϮΑΎϛ�ϖϠόϣ�ν ΎΣήϣ�ˬϱΩΎϋ�ν ΎΣήϣˬήΠΤΑ�ν ΎΣήϣ�ˬ�ϥϮϔϴδѧΑ�ν ΎΣήϣ�

.مزدوج
 .الزھر المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصیني:مادة الصنع

.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف
. بوصة٣مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي :شتراطات الصرفا

 وإذا كان بالدور األرضي ،الصرف في األدوار المتكررة یصل إلى عمود العمل مباشرة
.فإن الصرف یصل إلى غرفة التفتیش مباشرة

.یجب أن یكون الحائط الخارجي خلف المرحاض مباشرة:اشتراطات أخرى
όΑ�ν ΎѧѧΣήϤϟ�Ϟμ ѧѧΘϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�έϭΪѧѧϟ�ΪѧѧϋΎϣ�ΓέήѧѧϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϮϬΘϟ�ΩϮѧѧϤ

.وال یجب اتصالھ بعمود تھویة في الدور األرضي. األخیر
.یركب مع المرحاض اإلفرنجي صندوق طرد واطي أو عالي أو صمام طرد
�Ϧѧϋ�ϦϴѧϤϴϟ�Ϧѧϣ�έϭΎѧΠϤϟ�ςΎѧΤϠϟ�ν ΎѧΣήϤϟ�έϮѧΤϣ�Ϧϣ�ΔϓΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϻ�ΐ Πϳ˽ ˾�ϻϭ�Ϣѧγ

�Ϧѧѧϋ�ϞѧѧϘΗ˽˹ϟ�ςΎѧѧΤϠϟ�ϢѧѧγέΎδѧѧϴϟ�Ϧѧѧϣ�έϭΎѧѧΠϤ���ν ΎѧѧΣήϤϟ�έϮѧѧΤϣ�Ϧѧѧϣ�ΔϓΎδѧѧϤϟ�ϞѧѧϘΗ�ϻϭ
�Ϧϋ�έϭΎΠϤϟ�ϪϳΪϴΒϟ�έϮΤϤϟ̂ ˹Ϣγ���ν ϮѧΣ�ΔѧϓΎΤϟ�ν ΎѧΣήϤϟ�έϮΤϣ�Ϧϣ�ΔϓΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϻϭ

�Ϧϋ�ϱΪϳϷ�ϞϴδϏ˼ ˾Ϣѧγ���ϭ�ϲΤѧλ �ί ΎѧϬΟ�ϱϭ�ν ΎѧΣήϤϟ�ΔѧϣΪϘϣ�Ϧѧϣ�ΔϓΎδѧϤϟ�ϞѧϘΗ�ϻϭ
 سم٥٠حائط مقابل عن 

قطـــاعمسقط أفقي

مرحاض بلدي
Oriental Water

Closet

سم٧٥×٧٠ أكبر أبعاد ،سم٦٠×٤٨ أقل أبعاد ،سم ٧٠× ٦٠البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
Δϴѧѧο:ارتفاع έϷ�ΏϮδѧѧϨϣ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ΓΪѧѧϋΎϘϟ���ϥϮϔϴδѧѧΑ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·ϭS�ν έϷ�Ϧѧѧϋ�ϊ ѧѧϔΗήϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�

.  سم٢٠بمقدار 
.طانیةقاعدة وسل: ، أو المكون من قطعتین )سالبس(قطعة واحدة :أنواع 

. الحدید المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصیني:مادة الصنع
.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

. بوصة٣مخرج الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
 وإذا كان بالدور األرضي ،الصرف في األدوار المتكررة یصل إلى عمود العمل مباشرة

.ى غرفة التفتیش مباشرةفإن الصرف یصل إل
.یجب أن یكون الحائط الخارجي خلف المرحاض مباشرة:اشتراطات أخرى

�έϭΪѧѧϟ�ΪѧѧϋΎϣ�ΓέήѧѧϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϊ ѧѧϴϤΟ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϮϬΘϟ�ΩϮѧѧϤόΑ�ν ΎѧѧΣήϤϟ�Ϟμ ѧѧΘϳ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳ
.وال یجب اتصالھ بعمود تھویة في الدور األرضي. األخیر

.و صمام طردیلزم أن یركب مع المرحاض الشرقي صندوق طرد عالي أ
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واجھةمسقط أفقي

ھـــــالبیدی
Bidet

سم٦٥×٤٠ أكبر أبعاد ،سم٥٥×٣٧ أقل أبعاد ، سم ٦٠×٣٧البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
.سم٤٥ارتفاع القاعدة عن األرضیة حوالي :ارتفاع
بیدیھ عادي، بیدیھ معلق كابولي من الحائط:أنواع 

.  المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصینيالزھر:مادة الصنع
.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

. بوصة٢ بوصة ویفضل أن یكون ١.٥الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
�ˬΔѧϳϮϬΘϟ�ΩϮϤόΑ�ϪϟΎμ Η�ΐ Πϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓϭ�ΓήηΎΒϣ�ϞϤόϟ�ΩϮϤϋ�ϰϟ·�Ύϣ·�Ϟμ ϳ�ϑ ήμ ϟ

.رة بدون المرور على سیفون األرضیةأو إلى عمود الصرف مباش
.یجب أن یكون الحائط الخارجي خلف البیدیھ مباشرة:اشتراطات أخرى

. سم٩٠یجب أال تقل المسافة بین محور البیدیھ ومحور المرحاض عن 
. سم٤٠یجب أال تقل المسافة بین محور البیدیھ والحائط المجاور عن 

. سم٥٠یھ وأي جھاز صحي أو حائط عن یجب أال تقل المسافة بین مقدمة البید

مسقط أفقي وقطاعواجھة

المبولة
Urinal

˼�ϊΎθѧϟ�ΪόΒϟ: أبعاد المسقط األفقي  ˾î˼ ˾�ΕΎϓΎδѧϣ�ϰѧϠϋ�ϊ ѧο ϮΗϭ�ν ϮѧΤϟ�ΔѧϟϮΒϤϠϟ�Ϣѧγ�˿ ˹�έϮѧΤϤϟ�Ϧѧϣ�Ϣѧγ�
.سم٦٠ × ٣٥وأبعاد المبولة الرأسیة . للمحور

.سم١٢٠یة حوالي ارتفاع المبولة الرأسیة عن األرض:ارتفاع
.مبولة حوض معلقة، مبولة رأسیة:أنواع 

.  أو الرخام للمباول القائمة،الزھر المطلي بالصیني، أو الفخار المطلي بالصیني:مادة الصنع
.S أو Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

.باول بوصة طبقا لعدد الم٣ بوصة أو ٢الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
�ˬΔѧϳϮϬΘϟ�ΩϮϤόΑ�ϪϟΎμ Η�ΐ Πϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓϭ�ΓήηΎΒϣ�ϞϤόϟ�ΩϮϤϋ�ϰϟ·�Ύϣ·�Ϟμ ϳ�ϑ ήμ ϟ

.أو إلى عمود الصرف مباشرة بدون المرور على سیفون األرضیة
�Ϟѧѧϛ�ν:اشتراطات أخرى ϮѧѧΤϟ�ί ήѧѧρ�Ϧѧѧϣ�ϦϴΘϟϮѧѧΒϣ�Ϟѧѧϛ�ϦϴѧѧΑ�ϡΎѧѧΧέ�ωϮρΎѧѧϗ�ϊ ѧѧο ϭ�ΐ ѧѧΠϳ˿ ˹�ωϮρΎѧѧϘϟϭ�Ϣѧѧγ

.سم٥٥متر ویعلو عن األرض بمقدار ١ارتفاعھ 
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واجھة وقطـــاعمسقط أفقي

)بانیو(حوض حمام 
Bath Tub

.سم٢١٠×٧٥ أكبر أبعاد ،سم١٢٥×٦٠ أقل أبعاد ،سم ١٧٥×٧٠البعد الشائع : أبعاد المسقط األفقي 
. سم٧٥-٦٠االرتفاع من الخارج .  سم٦٠ – ٤٠االرتفاع الداخلي من :ارتفاع

ϣ�ΪϳΪΣ�ϭ�ήϫί:مادة الصنع �ΪϳΪΣϲϨϴμ ѧϟΎΑ�ϲѧϠτϣ�ωϭΎѧτˬ�ήΒϳΎѧϔϟ�ϭ�ϚϴΘѧγϼΒϟ�Ϧѧϣ�Ύπ ѧϳ�ϊ Ϩμ ѧΗ�ΎѧϤϛ�
.جالس أو الرخام الصناعي أو األكریلیك

.Pسیفون خاص براكور على شكل :مخرج الصرف
. بوصة٢الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف

.الصرف یصل إلى سیفون األرضیة ثم إلى عمود الصرف
.ن یوضع البانیو في ركن من أركان الحمامیجب أ:اشتراطات أخرى

. سم١١٥یجب أال تقل المسافة ما بین الضلع الطویل للبانیو والحائط المقابل عن 
.  سم٥٠یجب أال تقل المسافة ما بین الضلع الطویل للبانیو وأي جھاز صحي عن 

قطاعمسقط أفقي

حوض القدم
)حوض الدش(

Shower Tray

.سم٩٠×٩٠ أكبر أبعاد ،سم٧٠×٧٠ أقل أبعاد ،سم ٧٥×٧٥البعد الشائع : األفقي أبعاد المسقط 
˺�– ١٠االرتفاع الخارجي من .  سم١٧.٥ -١٠االرتفاع الداخلي :ارتفاع ˾Ϣѧγ���ϥϮѧϜϳ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�

.منسوب قاعھ في نفس منسوب أرضیة الحمام أو منخفض عنھا
ϲϨϴμ:مادة الصنع ѧϟΎΑ�ϲѧϠτϣ�ωϭΎѧτϣ�ΪϳΪΣ�ϭ�ήϫί �ΪϳΪΣˬ�ήΒϳΎѧϔϟ�ϭ�ϚϴΘѧγϼΒϟ�Ϧѧϣ�Ύπ ѧϳ�ϊ Ϩμ ѧΗ�ΎѧϤϛ�

.جالس أو الرخام الصناعي أو األكریلیك
.Pسیفون خاص براكور على شكل :مخرج الصرف

. بوصة٢الصرف على ماسورة بقطر داخلي :اشتراطات الصرف
.الصرف یصل إلى سیفون األرضیة ثم إلى عمود الصرف

.في ركن من أركان الحمامیجب أن یوضع حوض القدم :اشتراطات أخرى
�Ϧѧϋ�ϞѧΑΎϘϣ�ϲΤѧλ �ί ΎѧϬΟ�ϱ�ΩϭΪѧΣϭ�ϡΪϘϟ�ν ϮΣ�ΩϭΪΣ�ϦϴΑ�Ύϣ�ΔϓΎδϤϟ�ϞϘΗ�ϻ�ΐ Πϳ˾ ˹�

.سم١٥سم، وال تقل المسافة بینھ وبین حدود أي جھاز مجاور عن 



أعمال الصرف الصحي لوحة -لوح األعمال الصحیة التصمیمات التنفیذیة

                                                                                    ١٣-٩

قطـــاعمسقط أفقي

سیفون أرضیة
Floor Drain

. بوصة٦قطر داخلي یبدأ من : أبعاد
.ون عادة، سیفون حلة، سیفون حجز المواد البترولیة ویستعمل في الجراجات  سیف:أنواع 

 .أو البالستیك ،النحاس، الرصاصالزھر المطلي بالصیني، :مادة الصنع
. بوصة٣ أو ٢مخرج واحد بقطر :مخرج الصرف

" .٣ومخرج واحد بقطر " ٢النوع المعتاد لھ ثالثة مداخل بقطر :اشتراطات الصرف
ήμ ϟ�ϲѧϓ�ΏήΘϴϟΎѧΠϟ�ϰѧϟ·�ϭ�ΓέήѧϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϲѧϓ�ΓήηΎΒϣ�ϑ ήμ ϟ�ΩϮϤϋ�ϰϟ·�Ϟμ ϳ�ϑ

.الدور األرضي
ϲΟέΎѧѧΨϟ�ςΎѧѧΤϟ�Ϧѧѧϣ�ϦѧѧϜϤϳ�Ύѧѧϣ�Ώήѧѧϗ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ΐ:اشتراطات أخرى ѧѧΠϳ���ϑ ήμ ѧѧϳ�ϥ�ϚѧѧϟΫ�Ϧѧѧϣ�ϰϨΜΘδѧѧϳϭ

�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�ΎѧϤϨϴΑ�ϥΎѧϜϤΑ�ϝϭϷ�ΪѧϴϘΘϳ�ϼѧϓ�ήѧΧ�Δϴѧο έ�ϥϮϔϴѧγ�ϰѧϠϋ�Δϴѧο έϷ�ϥϮϔϴγ
. أقرب ما یمكن من الحائط الخارجي)النھائي(الثاني 

قطـــاعمسقط أفقي

جالیتراب
Gully Trap

جالیتراب بدون فتحة یتصل 
بعمود صرف أو أكثر

جالیتراب بفتحة یتصل بعمود صرف واحد فقط

˻�ήѧτϘΑ�ΔѧϴϘϓ�ΔΤΘϔΑ�ϥϮϜϳ�ΏήΘϴϟΎΠϟ�ϢδΟ: أبعاد المسقط األفقي  ˹ϮѧΣ�ωΎѧϔΗέϭ�ΎѧΒϳήϘΗ�Ϣѧγ�ϲϟ˼ ˹Ϣѧγ����ϰѧϨΒϳϭ
.حولھ حائط من الطوب نصف بوصة

. سم بغطاء زھر أو جریلیا من الزھر٣٠ × ٣٠الحلق الظاھر للجالیتراب حوالي 
).أرضیة الرصیف في الغالب(غطاء الجالیتراب في نفس منسوب األرضیة :ارتفاع
���ΕΎѧѧΑήΘϴϟΎΠϟ�Ϧѧѧϣ�ϦϴϋϮѧѧϧ�ϙΎѧѧϨϫ:أنواع ϑ ήμ ѧѧϟ�ΓέϮѧѧγΎϣ�ϝΎΒϘΘѧѧγϻ�ΔѧѧΤΘϔΑˬϭ��ΔѧѧΤΘϓ�ϥϭΪѧѧΑ�ήѧѧΧ

�ΔѧѧΒϗέ�ϪѧѧϗϮϓ�ϰѧѧϨΒΗϭ�έϭί���ήѧѧΜϛ�ϭ�ΔѧѧΤΘϓ�ΔѧѧΒϗήϟ�ϲѧѧϓ�Θѧѧϔϳϭ�ΔѧѧϧϮϤϟΎΑ�ϦτΒѧѧΗϭ�ΏϮѧѧτ ϟ�Ϧѧѧϣ
.الستقبال مواسیر الصرف 

 . أو الفخار المطلي بالطالء الملحي، أو البالستیك،الزھر:مادة الصنع
.Pسیفون على شكل :مخرج الصرف

" .٤أو " ٣اخلي الصرف على ماسورة بقطر دمخرج :اشتراطات الصرف
.الصرف یصل إلى غرفة التفتیش مباشرة

ΓΪѧΣϭ�ΓέϮѧγΎϣ�Ϧѧϣ�ήѧΜϛ�ϪѧϴϠϋ�ϑ:اشتراطات أخرى ήμ ѧϳ�ϻ�ΔѧΤΘϔΑ�ΏήΘϴϟΎѧΟ�ϡΪΨΘѧγ�ΔϟΎΣ�ϲϓ���ϲѧϓ�ΎѧϤϨϴΑ
. حالة الجالیتراب برقبة یمكن أن یصرف علیھ أكثر من ماسورة من مواسیر الصرف
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ـــاعقطمسقط أفقي

مجرى أرضیة
Floor Channel

. وبالطول المحدد بالرسومات، بوصة٤ أو ٣القطر الداخلي للمجرى : أبعاد المسقط األفقي 
Δϴο:ارتفاع έϷ�ΏϮδϨϣ�β ϔϧ�ϲϓ�ϯ ήΠϤϟ�˯ΎτϏ���ϚϤδѧΑ�ΔѧϳΩΎϋ�ΔϧΎѧγήΧ�Δѧηήϓ�ϯ ήΠϤϟ�Ϟϔγϭ

.سم١٠ال یقل عن 
ήѧϫί:مادة الصنع �ϭ�ˬέΎѧΨϓˬϟ�ϞѧΑΎϗ�ήѧϴϏ�ΝΎѧλ �ϭ�ˬϲϨϴμ ѧϟΎΑ�ϲѧϠτϣ�ήѧϫί �ϭ�Ϊμ ѧϠ���ΎѧϴϠϳήΟ�˯Ύѧτ ϐϟϭ

.بوصة١×١حدید تركب على زوایا صلب 
. سم٥ بوصة بعازل مائي ال یقل عن ٣سیفون بقطر :مخرج الصرف

.إلى غرفة التفتیش مباشرة:اشتراطات الصرف
�ϦϛΎѧϣϷϭ�ΕΎѧΟήΠϟ�ϞѧΜϣ�έήϤΘѧγΎΑ�˯ΎѧϤϟΎΑ�ϞϠΒϠϟ�Δο:االستعمال ήόϤϟ�ϦϛΎϣϷ�ΕΎϴο έ�ϲϓ�ϊ ο Ϯϳ

.  میاه المطر أو الغسیل مثل محطات البنزینالمفتوحة لتصریف

قطـــاعمسقط أفقي

غرفة تفتیش
Inspection
Chamber

.  وتزید كلما زاد ارتفاع الغرفة،سم ٦٠×٦٠أقل أبعاد للمسقط: أبعاد المسقط األفقي 
ωέΎθѧϟ�ϭ�ϒϴѧλ:ارتفاع ήϟ�Δϴѧο έ�ΏϮδϨϣ�β ϔϧ�ϲϓ�Δϓήϐϟ�˯ΎτϏ��ѧϣ�ΪѧΒϳ�Δѧϓήϐϟ�ϖѧϤϋ�Ϧ˿ ˹�

.سم عند أول نقطة صرف بالمبنى ویزید كلما اتجھنا نحو الصرف العمومي
.تبنى حوائط غرفة التفتیش من الطوب أو الخرسانة على فرشة خرسانة عادیة:مادة الصنع

).بجوار أعمدة العمل والصرف( أقرب ما یمكن من مناطق الصرف بالمبنى -١:أماكن غرف التفتیش
.من ماسورة صرف أفقیة عند تقاطع أكثر -٢
. عند تغییر مسار اتجاه خط الصرف-٣
. عند تغیر قطر ماسورة خط الصرف-٤
. عند تغیر نوع ماسورة الصرف-٥
٦-�Ϧѧѧϋ�ΓέϮѧѧγΎϤϟ�ϝϮѧѧρ�Ϊѧѧϳΰϳ�ϻ�ΚѧѧϴΤΑ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΓέϮѧѧγΎϣ�ϝϮѧѧρ�ΓΩΎѧѧϳί �ΪѧѧϨϋ�˺ ˻�ήѧѧΘϣ�

. بوصة٨ - ٦ متر للمواسیر بقطر ٢٠ وال تزید عن ، بوصة٥ – ٤للمواسیر بقطر 
. غرفة تفتیش عادیة-١:أنواع 

٢-ΐ ϴγήΗ�ΔϓήϏ���ΔΒϠμ ϟ�ΩϮϤϟϭ�ΔΑήΗϷϭ�ϝΎϣήϟ�ΐ ϴγήΗ�ΎϬΘϔϴυϭˬ�ΔѧϴϠΧΩ�ΩΎѧόΆΑ�ϲϫϭ�
�Ϧϋ�ϞϘΗ�ϻ˿ ˹î �̂ ˹Ϣγ�ˬ�Ϧѧϣ�ϰѧϠϋ�ϥϮѧϜϳ�ϥ�ΐ ѧΠϳ�Δѧϓήϐϟ�ϩάϬϟ�ΝήΨϤϟ�ΔΤΘϓ�ΏϮδϨϣϭ�

. سم٥٠قاع الغرفة بما ال یقل عن 
٣-ΔΪϬΗ�ΔϓήϏ���ϟ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�ϝΎΒϘΘγ�ΎϬΘϔϴυϭ�ϭ�Ϟϴδѧϐϟ�ϩΎѧϴϣ�Ρΰϧ�ΕΎΒϤϠρ�Ϧϣ�ΓΩέϮ

�ΔѧϴϣϮϤόϟ�ΔϜΒθѧϟ�ΏϮδѧϨϣ�Ϧѧϋ�Δπ ѧϔΨϨϤϟ�έϭΩϷ�Ϧѧϣ�ϱέΎΠϤϟ�ϩΎϴϣ�ϊϓέ�ΕΎΒϤϠρ�ϚѧϟΫϭ
 .قبل اتصال میاه الصرف بغرف التفتیش األخرى

٤-ϊ ϴϤΠΗ�ΔϓήϏ����ϊ ѧϴϤΟ�Ϧѧϣ�ΔѧϣΩΎϘϟ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ϲΤμ ѧϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ϩΎϴϣ�ΎϬϴϓ�ϊ ϤΠΘϳ�ϲΘϟ�ϲϫϭ
.على المجاري العمومیةغرف التفتیش بھ تمھیدا لصرفھا 
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قطـــاعمسقط أفقي

خزان تحلیل
Septic Tank

).بدون غرف التفتیش( متر لخزان ذو شقتین ١.٧٠ × ٢.٥أقل أبعاد : أبعاد المسقط األفقي 
. متر٢ ویصل االرتفاع الداخلي إلى ،غطاء الخزان في نفس منسوب األرضیة:ارتفاع
.  ذو أربع شقات، ذو ثالث شقات،تینخزان تحلیل ذو شق:أنواع 

ΔѧѧϳΩΎϋ�ΔϧΎѧѧγήΧ�Δѧѧηήϓ�ϰѧѧϠϋ�Γήϔδѧѧϟ�Ώήѧѧο:مادة الصنع �ΏϮѧѧτ ϟ�Ϧѧѧϣ�ϞѧѧϴϠΤΘϟ�ϥΰѧѧΧ�ςϮѧѧΣ�ϰѧѧϨΒΗ��
.والسقف من الخرسانة المسلحة

.  بوصة٤مواسیر صرف من الزھر أو الفخار بقطر :مخرج الصرف
.إلى غرفة التفتیش:اشتراطات الصرف

Ϸ�ϪΘϔϴυϭ�ϑ:االستعمال ήѧλ �ϢΘϳ�ΚϴΤΑ�ϑ ήμ ϟ�ϩΎϴϣ�Ϧϋ�ΐ ϴγήΘϟΎΑ�ΔΒϠμ ϟ�ΩϮϤϟ�Ϟμ ϓ�ϲϫ�ΔϴγΎγ
.المیاه ونزح المواد الصلبة من الخزان على فترات متباعدة

. یستعمل بشكل أساسي في األماكن التي لیس بھا شبكات صرف عمومیة

طبة تسلیك
Maintenance

Plug

. لیك المواسیر في حال انسدادھاوظیفتھا األساسیة تمكین القیام بتس:الوظیفة
�ΎѧϬϜϓ�ϦѧϜϤϳ�ϯ:الوصف ήΧϷϭ�ϑ ήμ ϟ�ήϴγϮϣ�ϲϓ�ΖΒΜΗ�ΎϤϫΪΣ·�ϦϴΘότ ϗ�Ϧϣ�ϚϴϠδΘϟ�ΔΒρ�ϥϮϜΘΗ

�Ϧѧϣ�ΔϧΎϴμ ѧϟ�ΪѧϨϋ�ΘѧϔϠϟ�υϭϭϼѧϘΑ�ϰѧϟϭϷ�ΔѧότϘϟ�ϲϓ�ΖΒΜϳ�ϱήΩ�˯ΎτϏ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϫϭ
. أجل إدخال سلك لتسلیك الماسورة عند االنسداد

�Ϧѧѧϣ�ϊ:مادة الصنع Ϩμ ѧѧΗ�ϞѧѧϜϴϨϟΎΑ�ϲѧѧϠτ Ϥϟ�ϭ�ΰѧѧϧϭήΒϟ�α ΎѧѧΤϨϟ�Ϧѧѧϣϭ�ϚϴΘѧѧγϼΒϟ�ήϴѧѧγϮϤϠϟ�ϚϴΘѧѧγϼΒϟ
.للمواسیر الرصاص والزھر

.تركب طبة التسلیك عند التقاء خطین من المواسیر أو عند تغییر اتجاه المواسیر:االستعمال
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) ب-٩(

أعمال صرف املطرلوحة 
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صرف املطرأعمال لوحة 

�ΔΣϮϟ�ϝΎϤϋήλ�Ϧѧϣ�ήѧτ Ϥϟ�ϑ ήѧλ �ΕΎѧΒϴϛήΗϭ�ϝΎѧϤϋ�ϊϴϤΟ�ϪϴϠϋ�ήϬψϳ�ϰϨΒϤϠϟ�ϲϘϓ�ςϘδϣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ήτ Ϥϟ�ϑ
.میول أرضیة ومواسیر صرف المطر وملحقاتھا

أهمية إعداد لوحة صرف املطر: أوال 

:  شرح كیفیة تنفیذ أعمال وتركیبات صرف المطر في المبنى من خالل– ١
. سطح توضیح أماكن وتقسیمات میول أرضیة األ–أ 

.  توضیح نقاط تجمیع ماء المطر ومسارات مواسیر صرف المطر خارج المبنى–ب 
٢ -�ΔΣϮϠϟ�ϚϠΗ�ϡΪΨΘδΗ��ΔϴΤμ ϟ�ϝΎϤϋϷ�ΕΎΣϮϟ�ϲϗΎΑ�ϊϣ���ΔϴΤμ ѧϟ�ϝΎѧϤϋϸϟ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪϘΗϭ�ΕΎϴϤϜϟ�ΏΎδΣ�ϲϓ

. في المبنى

املعلومات األساسية بلوحة صرف املطر : ثانيا

: لمبنى المسقط األفقي لسطح ا– ١
:ویقصد بھ المسقط األفقي المعماري لسطح المبنى، ویراعى فیھ ما یلي

 مم٠.٣ -  ٠.٢یرسم سطح المبنى كإسقاط ھندسي بخطوط مستمرة سمكھا  .
�έϭΪѧϠϟ�ϲΟέΎѧΨϟ�ςΎѧΤϟ�ΩϭΪѧΣ�Ϣѧγέ�ϢΘѧϳ�ΎϬϠϔѧγ�ΔѧϬΟϮϟ�ςΎѧΣ�Ϧѧϋ�τ δϟ�ΓϭέΩ�ί ϭήΑ�ΔϟΎΣ�ϲϓ

).مم٠.٣ – ٠.٢(مك وبنفس الس) ــ  ــ  ــ(األخیر بخط متقطع 
�τ δϠϟ�ΏϮδϨϣ�Ϧϣ�ήΜϛ�ΩϮΟϭ�ΔϟΎΣ�ϲϓ��ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ���τ ѧγ�Ϧѧϣ�ϰѧϠϋ�ϪΤτ ѧγ�ϢϠδѧϟ�ΝήΑ

έϭΩ�ωΎϔΗέΎΑ�ϰϨΒϤϟ�ϲϗΎΑˬτ δѧϟ�έϭΪѧΑ�ΔѧϴϣΪΧ�ϑ ήϏ�ΪΟϮΗ�ϭ����ς ѧϘϓ�ΪѧΣϭ�ςϘδѧϣ�Ϣѧγήϳ�ϥ�Ύѧϣ·
ѧϟ�ΝήѧΑ�ςϮѧΣ�Ϫѧϴϓ�ήѧϬψΗ�ΎϤϫΪΣ�ϦϴτϘδϣ�Ϣγήϳ�ϥ�ϭ�ˬϲ γΪϨϫ�ρΎϘγΈϛ�ϥΎΤτ δϟ�Ϫϴϓ�ήϬψϳ�ϢϠδ
.وغرف السطح مار بھا قطاع، ثم یرسم مسقط أفقي مستقل لسطح غرف السطح وبرج السلم

ال یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد .

: میول األرضیات-٢
�ϢΘѧϳ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ΔΤϠδѧϤϟ�ΔϧΎѧγήΨϟ�Ϧѧϣ�ϲѧϘϓ�ϒϘѧγ�ϰѧϨΒϤϟ�ϒϘѧγ�ϥϮѧϜϳ�ϝϮѧΣϷ�ΐ ѧϠϏ�ϲϓ

�ΔϧΎγήΨϟ�ΔϘΒρ�ϲϓ�ϝϮϴϣ�ϖϴϠΨΗ�τ δϠϟ�ΔϳΩΎόϟ�ϝϮϴϤϟ�ΔϧΎγήΧ���β ϔϨѧΑ�τ δѧϟ�ρϼѧΑ�ϥϮѧϜϳ�ϲѧϜϟ
ΎϬϓήμ ϟ�ΓΩΪΤϣ�ςϘϧ�ϲϓ�ήτ Ϥϟ�˯Ύϣ�ϊϴϤΠΘϟ�ϝϮϴϤϟ���ΎϴѧγΪϨϫ�ϒϘδѧϟ�ϢϴδѧϘΘΑ�Ϣѧγήϟ�ϰѧϠϋ�ϚѧϟΫ�ϢΘѧϳϭ

ϝϮѧϴϤϟ�ΔϧΎѧγήΧ�έΪѧΤϧ�ΕΎϳϮΘδѧϣ�ϞѧΜϤΗ�ΕΎѧΜϠΜϣ�ϰѧϟ·�ΓΪѧΣϮϟ�ΔѧϘτ ϨϤϟ�ϢϴδѧϘΗ�ϢѧΛ�ϖρΎϨϣ�ΓΪϋ�ϰϟ·��
.  متر١٥ول الوتر عن ویراعى في ھذه المثلثات أال یزید ط

�ˬΔϠϘΘδѧϣ�ϒϳήμ ѧΗ�ΔѧτϘϧ�ΎѧϬϟ�ΔѧϘτ Ϩϣ�Ϟѧϛϭ�ΓέϭΎѧΠΘϣ�ϖρΎѧϨϣ�ΓΪѧϋ�ϰѧϟ·�ϰϨΒϤϟ�τ γ�ϢϴδϘΗ�ΔϟΎΣ�ϲϓ
�ϰѧϟϭϷ�ΔϘτ ϨϤϠϟ�έΪΤϧϻ�ϩΎΠΗ�ν έΎόΗ�ϡΪϋ�ϦϴΗέϭΎΠΘϣ�ϦϴΘϘτ Ϩϣ�Ϟϛ�ϦϴΑ�Ϟλ Ύϔϟ�ςΧ�ϲϓ�ϰϋήϳ

. مع اتجاه االنحدار للمنطقة الثانیة

: أماكن أعمدة صرف المطر-٣
: ف المطر تكون على الحوائط  الخارجیة ویراعى فیھاأعمدة صر

كل عمود یكون عند نقطة تالقي أوتار میول السطح حیث أقل منسوب لألرضیة .
یتصل عمود الصرف بجرجوري في منطقة تالقى أوتار میول األرضیة.
�ήѧѧτϘΑ�ϑ ήμ ѧѧϟ�ΩϮѧѧϤϋ˼�ΔΣΎδѧѧϣ�ϑ ήμ ѧѧϳ�Δѧѧλ ϮΑ�˻ ˾ ˽ήѧѧΘϣ�٢�ήѧѧτϘΑ�ϭ�ˬτ δѧѧϟ�Δϴѧѧο έ�Ϧѧѧϣ��˽

�ϑ ήμ ѧϳ�Δλ ϮΑ�ΔΣΎδѧϣ˾˽˾ήѧΘϣ�٢τ δѧϟ�Δϴѧο έ�Ϧѧϣ�����ήѧτ Ϥϟ�ϑ ήμ ѧϟ�ΔΑϮδѧΤϣ�ϡΎѧϗέϷ�ϩάѧϫ
).لمدینة اإلسكندریة ألقصى احتمال لمعدل سقوط األمطار طبقا لإلحصاءات
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�ΓήѧΩ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϲѧϓ�ΩϮϤόϟ�ϞϜη�ϥϮϜϳ���α ΎѧϴϘϣ�β ϔϨѧΑ�Ϣѧγήϳ�ϻ�ΩϮѧϤόϟ�ήѧτ ϗ�ϭ
�ΔѧѧΣϮϠϟ�Ϣѧѧγέ��˺˾ ˹���ˬѧѧο ϭ�ήѧѧϴϏϭ�ήϴϐѧѧλ �ϥϮϜϴѧѧγ�ϻ·ϭ�ϰѧѧϠϋ�ήѧѧτ Ϥϟ�ϑ ήѧѧλ �ΩϮѧѧϤϋ�Ϣѧѧγήϳ�άѧѧϟ

. بوصة٤مم إذا كان قطره ٤بوصة أو ٣مم إذا كان قطره ٣ھیئة دائرة قطرھا 

البيانات املطلوب توقيعها بلوحة صرف املطر يف منطقة رسم املسقط: ثالثا

: رموز تركیبات صرف المطر-١
 بجوارھا مباشرة)  مزراب،جرجوري(یكتب رمز تركیبات صرف المطر .

: بیانات أعمدة صرف المطر -٢
یكتب لكل عمود قطر العمود والمادة المصنوع منھا.
�ΓέΎη·�ςΧ�ϰϠϋ�ΩϮϤϋ�Ϟϛ�ΕΎϧΎϴΑ�ΐ ΘϜΗ��ϚϤδѧΑ�ΩϮѧϤόϟ�ϰѧϟ·�ήϴθѧϳ�ϲѧϘϓ�ςΧ˹ �˻Ϣѧϣ���Ϧѧϋ�ΪѧϴόΑϭ

.العمود إذا كانت منطقة الرسم مزدحمة
:  بیانات میول صرف المطر-٣

ΠΗ�Δϴο έϷ�ΕΎϤϴδϘΗ�Ϧϣ�ΚϠΜϣ�Ϟϛ�ϰϠϋ�Ϣγήϳ�ϢϬѧγ�ΓΪѧϋ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�Ϯϫϭ�ΚϠΜϤϟ�ϯ ϮΘδϣ�Ϟϴϣ�ϩΎ
.متوازیة بجوار وتر المثلث وتتجھ نحو الوتر

�ϰѧϠϋ�ήΗϮѧϠϟ�ϥΎѧϳί Ϯϣ�ϥΎϤѧγήϳ�ϦϴϤϬѧγ�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�Ϯѧϫϭ�ήΗϮѧϟ�έΪΤϧ�ϩΎΠΗ�ήΗϭ�Ϟϛ�έϮΠΑ�Ϣγήϳ
.جانبیھ ویكون السھم متجھا نحو المنسوب األقل 

Ϯϟ�έΪΤϧ�ΔΒδϧ�έΪΤϧϻ�ϢϬγϭ�ήΗϮϟ�έϮΠΑ�ΐ ΘϜϳήΗˬ�Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�Ϣϗέ�Ϯϫϭ��˺˺ ˹ ˹����Ϫѧϧ�ϰѧϨόϤΑ
% . ١حیث أن أقل نسبة انحدار لصرف المطر ھي ).  مثال٢/١٠٠ أو ١/٧٥یمكن أن یكون 

البيانات املطلوب توقيعها بلوحة صرف املطر خارج منطقة رسم املسقط : رابعا

 جدول المصطلحات والرموز - ٤
: ر إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتاليوینقسم جدول المصطلحات والرموز لصرف المط

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�Ϡτ μ ѧѧϤϟ�(Symbol)���ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ϞϜѧѧη�ΎѧѧϬϴϓ�Ϣѧѧγήϳϭ
.صرف المطر
�ΔѧѧϴϧΎΜϟ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�ΰѧѧϣήϟ�(Label)����ϑ ήѧѧλ �ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ΰѧѧϣέ�ΎѧѧϬϴϓ�ΐ ѧѧΘϜϳϭ

.كاختصار إلسم ھذا العنصرالمطر ویكون الرمز عبارة عن حرف أو حرفین أو أكثر 
�ΔѧѧѧΜϟΎΜϟ�ΔѧѧѧϧΎΨϟ-�ϥΎѧѧѧϴΒϟ�(Meaning)���ϥΎѧѧѧϜϣϹ�έΪѧѧѧϗ�ήμ ѧѧѧΘΨϣ�ϒѧѧѧλ ϭ�ϊ ѧѧѧϣ�ήμ ѧѧѧϨόϟ�Ϣѧѧѧγ�ΎѧѧѧϬϴϓ�ΐ ѧѧѧΘϜϳϭ

. لمواصفاتھ
��(Notes) المالحظات -الخانة الرابعة �ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ ѧϨόϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ΔϤϬϣ�ΕΎψΣϼϣ�ϱ�ΎϬϴϓ�ο Ϯϳϭ

.تركیبات صرف المطر

ϲ ϟΎΘϟ�ϝϭΪΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣϗέ�ϝϭΪΟ˻ ˻���ϑ ήѧλ �ΔѧΣϮϠΑ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟ�ϝϭΪѧΟ�ΔѧΑΎΘϛ�ΔѧϘϳήρ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣ�
:المطر بأحد المباني

صرف المطرجدول الرموز والمصطلحات بلوحة ) ٢٢(رقم  جدول 
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صرف املطرأعمال معلومات متعلقة بلوحة 

١-ѧΟήΟ�ϞϤόΘδѧϳ�ήѧϴΧϷ�έϭΪѧϠϟ�ΔѧϬΟϮϟ�ςΎѧΣ�ϯ ϮΘδѧϣ�β ѧϔϧ�ϲѧϓ�τ δѧϟ�ΓϭέΩ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ΔϟΎΣ�ϲϓ���ˬΔѧϳϭί �ϱέϮ
�ϊ ѧϤϗ�ϱέϮѧΟήΟ�ϡΪΨΘδѧϳ�ήѧϴΧϷ�έϭΪѧϠϟ�ΔѧϬΟϮϟ�ςΎѧΣ�Ϧѧϋ�ήѧϴΒϛ�ί ϭήѧΑ�Γί έΎΑ�ΓϭέΪϟ�ΖϧΎϛ�Ϋ·�ΎϤϨϴΑ�Ϣѧϗέ�ϞϜѧη�

٤٠.(
٢-�ΩϮѧϤϋ�ΔѧϳΎϬϧ�ϥϮѧϜΗ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ΔѧϴΟέΎΨϟ�ΔѧϬΟϮϟ�ϰѧϠϋ�ήѧτ Ϥϟ�ϑ ήѧλ �ΩϮѧϤϋ�ϥϮѧϜϳ�ΕϻΎѧΤϟ�ΐ ϠϏ�ϲϓ�

Α�ϒϴѧλ ήϟ�Ϧѧϋ�ϊ ѧϔΗήϣ�ΔѧϣΰΟ�ωϮϛ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�Ϟϔγ�Ϧϣ�ήτ Ϥϟ�ϑ ήλ�έΪѧϘϤ˺ ˾�ϰѧϠϋ�ήѧτ Ϥϟ�ϒϳήμ ѧΗ�ϢΘѧϳϭ�Ϣѧγ
ωέΎθϟ�ϭ�ϒϴλ ήϟ���ΔѧϓήϏ�Ώήϗ́ѧΑ�Ϟμ ѧΘΗ�Ϟϔѧγ�Ϧѧϣ�ϪѧΘϳΎϬϧ�ϥΈѧϓ�έϮѧϨϣ�ϞΧΪѧΑ�ήτ Ϥϟ�ϑ ήλ �ΩϮϤϋ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΎϤϨϴΑ

.تفتیش مرورا بجالیتراب

.بعامود صرف المطر) جرجوري زاویة، وجرجوري قمع(اتصال الجرجوري) ٤٠(شكل رقم 
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. بوصة٨ بوصة وال یزید عن ٣ف األمطار عن  یجب أال یقل قطر عمود صر-٣
. عند صرف األمطار- إذا وجدت- یوضع في االعتبار فواصل الھبوط والتمدد – ٤

.على لوحة صرف المطر أمثلة )٤٢، شكل رقم ٤١شكل رقم  (ةل التالیاشكاألوضح وت

مثال على لوحة صرف المطر :)٤١(شكل رقم 

.ة السطح في نفس مستوى  الواجھة للدور األخیرفي ھذا المثال مستوى  درو*
.یستعمل جرجوري زاویة مع ارتفاع عمود المطر حتى منسوب الدروة*
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مثال على لوحة صرف المطر :)٤٢(شكل رقم 

. في ھذا المثال مستوى  دروة السطح بارز عن مستوى  الواجھة للدور األخیر*
.طوط متقطعةیجب توضیح حدود الدور األخیر بخ*
.) متر عن األرضیة١.٠٠أو وجرجوري زاویة مع ارتفاع عمود المطر بمقدار (یستعمل جرجوري قمع في األجزاء البارزة *
. مع ارتفاع عمود المطر حتى منسوب الدروةیستعمل جرجوري زاویةفي األجزاء غیر البارزة *
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)ج-٩(

أعمال التغذية مبياه لوحة 

الشرب
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التغذية مبياه الشربأعمال ة لوح

�ΔΣϮϟ�ϝΎϤϋ�ϩΎѧϴϤΑ�ΔѧϳάϐΘϟ�ΕΎѧΒϴϛήΗϭ�ϝΎѧϤϋ�ϊϴϤΟ�ϪϴϠϋ�ήϬψϳ�ϰϨΒϤϠϟ�ϲϘϓ�ςϘδϣ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ
.وأي عناصر تركیبات صحیة أخرى) ساخن/بارد (الشرب من أجھزة صحیة ومواسیر تغذیة بالمیاه 

ربالتغذية مبياه الشأهمية إعداد لوحة: أوال 

:  شرح كیفیة تنفیذ أعمال وتركیبات التغذیة بمیاه الشرب في المبنى من خالل– ١
.  توضیح مسارات مواسیر التغذیة داخل المبنى–أ 

.  توضیح مسارات مواسیر التغذیة خارج المبنى وحتى الوصول إلى شبكة التغذیة العمومیة–ب 
٢ -�ΔΣϮϠϟ�ϚϠΗ�ϡΪΨΘδΗ��μ ϟ�ϝΎϤϋϷ�ΕΎΣϮϟ�ϲϗΎΑ�ϊϣΔϴΤ���ΔϴΤμ ѧϟ�ϝΎѧϤϋϸϟ�ΔѧϔϠϜΘϟ�ήϳΪϘΗϭ�ΕΎϴϤϜϟ�ΏΎδΣ�ϲϓ

. في المبنى

املعلومات األساسية بلوحة التغذية مبياه الشرب: ثانيا

:وھي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي
:  المسقط األفقي لمرافق المبنى– ١

�ϰѧϨΒϤϟ�ϖѧϓήϤϟ�ϱέΎѧϤόϤϟ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϪΑ�Ϊμ Ϙϳϭ�ѧϴϣ�ΕέϭΩ�ˬΕΎѧϣΎϤΣϩΎˬΦΑΎѧτϣ�ˬ����Φѧϟ��Ύѧϣ�Ϫѧϴϓ�ϰѧϋήϳϭ�ˬ
:یلي

�ϰϨΒϤϟ�ϖϓήϤϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϞϤθϳ��ςϮΤϟˬ�ΓΪѧϤϋϷϭ��ΎϫήϴθѧϬΗ�ϊ ѧϣ�ˬΏϮѧΑϷϭ�ˬ�ϚϴΑΎΒθѧϟϭ�
. مم٠.٢وتكون خطوط جمیع تلك العناصر بسمك 

�ς ѧϘϓ�ϰѧϨΒϤϟ�ϖϓήϣ�ϑ ήϏ�ϢγήΑ�ϰϔΘϜϳ�ΓέήϜΘϤϟ�έϭΩϷ�ϲϓ�Ϫϧ�ϰϋήϳُ��ˬϩΎѧϴϣ�ΕέϭΩ�ˬΕΎѧϣΎϤΣ
ΦΑΎτϣ����Φϟ����ϢΘѧϳ�ϲѧϜϟ�ϚѧϟΫϭ�ϥΎѧϴΣϷ�ΐ ѧϠϏ�ϲѧϓ�ϪѧϠϤϛ΄Α�έϭΪѧϟ�Ϣѧγήϳ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΎϤϨϴΑ

. إظھار خطوط التغذیة بمیاه الشرب خارج المبنى وحتى شبكة التغذیة العمومیة
ال یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد .

: األجھزة الصحیة-٢
�ϲΤμ ϟ�ϑ ήμ ϟ�ΓΰϬΟ��ϊϴϤΟ�ϢγήΗ�ϴδϏ�ν ϮΣϱ Ϊϳ�ϞˬϡΪѧϗ�ν ϮѧΣ�ϭ�ϮϴϧΎѧΑ�ˬ�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣ�

ΔϟϮΒϣ�ˬϲ ϧϭˬ�ϭ�ϱΪϠΑ�ν ΎΣήϣ�ˬϲΠϧήϓ·ϪϳΪϴΑ����ΔѧϳάϐΘϟ�ΔϜΒѧη�ΕΎѧΒϴϛήΗ�ϲϗΎΑϭ��ϥΎΨѧγ�ˬβ ΑΎѧΤϣ
�ϩΎϴϣ�ϥΰΧ�ˬϩΎϴϣ�ϊϓέ�έϮΗϮϣ�ˬϩΎϴϣ����Φϟ���ςϘδѧϤϟ�Ϣѧγέ�α ΎϴϘϤΑ��˺˾ ˹���ςϘδѧϤϟΎΑ�ΎѧϬϨϛΎϣ�ϲѧϓϭ

. األفقي
 مم٠.٤تكون بسمك خطوط رسم أجھزة الصرف الصحي وباقي التركیبات  .

: مسارات مواسیر التغذیة بمیاه الشرب األفقیة-٣
: مسارات مواسیر التغذیة بمیاه الشرب األفقیة قد تكون تحت األرضیة أو بداخل الحوائط 

�ΕέΎѧΒΘϋϻ�ΎѧϘΒρ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδϤϟΎΑ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓ�ΔϴϘϓϷ�Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ�ήϴγϮϣ��ΕέΎδϣ�ϢγήΗ
. كل جھاز

έΎδϣ�ϢγήΗ�Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ�ήϴγϮϣ�Ε�ΩέΎΒϟ�˯ΎϤϟ���ϊ ѧτϘΘϣ�ςΨΑ�ѧ˰˰��˰ѧ˰��˰ѧ˰���ϞѧϘϳ�ϻ�ϪϜϤѧγ
.مم٠.٦عن 

�ήϴѧѧγϮϣ�ΕέΎδѧϣ�ϢѧγήΗ�ΔϴΤμ ѧϟ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ξ ѧόΑ�ΔѧϳάϐΘϟ�ϩΎѧϴϤϟ�ϦϴΨδѧѧΘϟ�ϡΎѧψϧ�ϡΪΨΘѧγ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ
�ϩήѧϴψϧ�Ϧѧϋ�ϒѧϠΘΨϣ�ϦΧΎδѧϟ�˯ΎϤϟ�ςΧ�ϞϜη�ϥϮϜϳ�ϥ�ϰϋήϳϭ�ϊ τ ϘΘϣ�ςΨΑ�ϦΧΎδϟ�˯ΎϤϟΎΑ�ΔϳάϐΘϟ

.مم٠.٦وبسمك ال یقل عن ) ـــ ـ ـــ ـ ـــ (ء البارد للما

):أعمدة التغذیة( مسارات مواسیر میاه التغذیة الرأسیة الخارجیة -٤
. مسارات مواسیر التغذیة بمیاه الشرب الرأسیة تكون خارج مرافق المبنى على الواجھة الخارجیة أو المنور
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المسقط األفقيترسم أعمدة التغذیة في المكان المناسب لھا ب .
�ΓήѧѧΩ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ΩϮѧѧϤόϟ�ϞϜѧѧη�ϥϮѧѧϜϳ���ϥ�ΐ ѧѧΠϳ�ΩϮѧѧϤϋ�Ϟѧѧϛ�ϥ�Ϧѧѧϣ�ϢϏήϟΎѧѧΑϭ

�ΔѧΣϮϠϟ�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϣ�β ϔϨѧΑ�Ϣѧγήϳ�ϻ�ΩϮѧϤόϟ�ήѧτ ϗ�ϥ�ϻ·�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟ�ϲѧϓ�ΔϗΪΑ�ϪϧΎϜϣ�ϲϓ�Ϣγήϳ
.مم٢وإال سیكون صغیر وغیر واضح، لذا یرسم عمود التغذیة على ھیئة دائرة قطرھا ) ١/٥٠(
یكتب بجوار كل عمود قطر العمود والمادة المصنوع منھا.

يف منطقة املسقط بلوحة التغذية مبياه الشرب ةالبيانات املطلوب: ثالثا

: رموز األجھزة الصحیة-١
�ϥ�ΚѧѧϴΣ�ϑ ήѧѧΣ�ΓΪѧѧϋ�ϭ�ΪѧѧΣϭ�ϑ ήѧѧΣ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ�ΰѧѧϣήϟϭ�ϩέϮѧѧΠΑ�ϲΤμ ѧѧϟ�ί ΎѧѧϬΠϟ�ΰѧѧϣέ�ΐ ѧѧΘϜϳ

. بیانات بما ال یسمح بكتابة إسم الجھاز الصحي كامالمساحة منطقة الرسم تكون مزدحمة بال
:ویراعى فیھ اآلتي:  بیانات مواسیر التغذیة بمیاه الشرب-٢

�ΓέΎѧη·�ς ѧΧ�ϰѧϠϋ�ϭ�ΎѧϫέϮΠΑ�Ώήθѧϟ�ϩΎѧϴϤΑ�ΔѧϳάϐΘϟ�ήϴѧγϮϣ�Ϧѧϣ�ΓέϮѧγΎϣ�Ϟϛ�ΕΎϧΎϴΑ�ΐ ΘϜΗ��ς ѧΧ
. الرسم مزدحمةوبعیدا عن الماسورة إذا كانت منطقة) مم٠.٢أفقي یشیر إلى الماسورة بسمك 

�ΕΎϧΎϴΒϟ�ϚϠΗ�ϞϤθΗ��ΓέϮѧγΎϤϟ�ΎϬϨϣ�ΔϋϮϨμ Ϥϟ�ΓΩΎϤϟˬ�ΓέϮѧγΎϤϠϟ�ϲϠΧΪѧϟ�ήѧτϘϟϭ���ϼΜѧϣ���Ρ˺���
). بوصة١ماسورة حدید بقطر داخلي : تعني

�ΓέΎη·�ςΧ�ϰϠϋ�ϭ�ΩϮϤόϟ�έϮΠΑ�ΔϳάϐΘϟ�ΓΪϤϋ�ΕΎϧΎϴΑ�ΐ ΘϜΗ��ϚϤδѧΑ�ΩϮѧϤόϟ�ϰѧϟ·�ήϴθѧϳ�ϲѧϘϓ�ςΧ
.انت منطقة الرسم مزدحمةوبعیدا عن العمود إذا ك) مم٠.٢

 بلوحة التغذية مبياه الشرب خارج املسقط ةالبيانات املطلوب: رابعا

 جدول المصطلحات والرموز - ٤
Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ�ΔΣϮϠΑ�Δϣί ϼϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�Ϧϣ�ί Ϯϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ Ϥϟ�ϝϭΪΟ�ήΒΘόϳ���Δѧϓήόϣ�ϦѧϜϤϳ�ϪѧϟϼΧ�ϦϤϓ

. حةمعنى الرموز والمصطلحات المستخدمة في اللو
: وینقسم جدول المصطلحات والرموز للتغذیة بمیاه الشرب إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتالي

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�Ϡτ μ ѧѧϤϟ�(Symbol)���ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ϞϜѧѧη�ΎѧѧϬϴϓ�Ϣѧѧγήϳϭ
ϟ�ΝΫϮѧϤϧ�ϥϮѧϜϳ�ΎϤϨϴΑ�ˬΎϬϟ�ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�Ϯϫ�ΔϴΤμ ϟ�ΓΰϬΟϷ�ΝΫϮϤϧ�ϥϮϜϳϭ�Ώήθϟ�ϩΎϴϤΑ�ΔϳάϐΘϟ�ήϴѧγϮϤ

.األفقیة خطوط متقطعة
��(Label) الرمز -الخانة الثانیة ��Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ΰѧϣήϟ�ϥϮѧϜϳϭ�ϲΤѧλ �ί ΎѧϬΟ�ϞѧϜϟ�ι ΎѧΧ�ΰѧϣέ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ѧΘϜϳϭ

�ΔѧѧϤΣΩΰϣ�ϥϮѧѧϜΗ�Ϣѧѧγήϟ�ΔѧѧϘτ Ϩϣ�ΔΣΎδѧѧϣ�ϥ�ΚѧѧϴΣ�ήμ ѧѧϨόϟ�άѧѧϫ�ϢѧѧγϹ�έΎμ ѧѧΘΧΎϛ�ήѧѧΜϛ�ϭ�ϦϴϓήѧѧΣ�ϭ�ϑ ήѧѧΣ
�ϼϣΎϛ�ϲΤμ ϟ�ί ΎϬΠϟ�Ϣγ·�ΔΑΎΘϜΑ�Ϥδϳ�ϻ�ΎϤΑ�ΕΎϧΎϴΒϟΎΑ�ϝΎΜϣ���ϑ ήΤϟ�ν��ϱΪѧϳ�ϞϴδѧϏ�ν ϮѧΣ�ϲѧϨόϳ�ˬ

).وھكذا... یعني حوض غسیل أواني " ل"الرمز 
�ΔѧΜϟΎΜϟ�ΔϧΎΨϟ-�ϥΎѧϴΒϟ�(Meaning)���ήμ ѧΘΨϣ�ϒѧλ ϭ�ϊ ѧϣ�ϲΤμ ѧϟ�ί ΎѧϬΠϟ�ϭ�ήμ ѧϨόϟ�Ϣѧγ�ΎѧϬϴϓ�ΐ ѧΘϜϳϭ

). حوض غسیل أیدي من الفخار المطلي بالصیني: مثال(قدر اإلمكان لمواصفاتھ 
��(Notes) المالحظات -الخانة الرابعة �ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ήμ ѧϨόϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ΔϤϬϣ�ΕΎψΣϼϣ�ϱ�ΎϬϴϓ�ο Ϯϳϭ

.تركیبات التغذیة بمیاه الشرب

ϲ ϟΎΘϟ�ϝϭΪΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣѧϗέ�ϝϭΪѧΟ˻ ˼���ΔѧϳάϐΘϟ�ΔѧΣϮϠΑ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟ�ϝϭΪѧΟ�ΔѧΑΎΘϛ�ΔѧϘϳήρ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣ
.تغذیة بالمیاهمثال على لوحة ال) ٤٢شكل رقم (  یوضح الشكل الذي یلیھ بمیاه الشرب بأحد المباني
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جدول الرموز والمصطلحات بلوحة التغذیة بالمیاه) ٢٣(رقم  جدول 
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مثال على لوحة التغذیة بالمیاه) ٤٢(شكل رقم 
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معلومات متعلقة بلوحة التغذية مبياه الشرب

-:مواسري التغذية : أوال

ѧϔϠΘΨϣ�ΕΎѧΟέΩ�ΪΟϮΗ�ΚϴΣ�ήϴγϮϤϟ�ϩάϫ�Ϧϣ�ΓΪϳΪϋ�ωϮϧ�ϡΪΨΘδΗ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ρϮϐπ ѧϠϟ�ΎѧϬϠϤΤΗ�ϯ ΪѧϤϟ�Δ���ήϴѧγϮϤϟϭ
:المستخدمة في أعمال التغذیة الداخلیة تصنع من مواد متعددة أھمھا

: مواسیر الحدید المجلفن -١
: مواسیر النحاس األصفر-٢
):بولي فینیل كلوراید (PVCمواسیر البالستیك من نوع   -٣
):ینیل كلورایدبولي فكلورو  (CPVCمواسیر البالستیك من نوع   -٤
):بولي فینیل كلوراید الغیر لدنكلورو  (UPVCمواسیر البالستیك من نوع   -٥
: مواسیر األلمونیوم المغلف بالبولي إیثیلین-٦
: مواسیر الزھر المقاوم للضغط طراز یونیفرسال-٧

: مواسیر الحدید المجلفن -١
ΎϤόΘγ�ήϴγϮϤϟ�ήΜϛ�Ϧϣ�ϦϔϠΠϤϟ�ΪϳΪΤϟ�ήϴγϮϣ�ήΒΘόΗϩΎϴϤϟΎΑ�ΔϴΤμ ϟ�ΕΎΒϴϛήΘϟ�ΩΪϣϹ�ϻ���ήϴѧγϮϣ�ϲϫϭ

�ΔϨϔϠΠϟ�Ϧϣ�ϦϴΘϘΒτΑ�ΓΎτ ϐϣ�ΪϳΪΣ�ΔϴΟέΎΧ�ϭ�ΔϴϠΧΩ���β ϴѧτ ϐΘΑ�ΔѧϨϔϠΠϟ�ΔѧϴϠϤϋ�ϢΘΗϭ�ήѧϤϏ���ΪѧϳΪΤϟ�ήϴѧγϮϣ
�ΔѧѧϘΒρ�ϚϤѧѧγ�ϒѧѧϠΘΨΗϭ�ϲϠΧΪѧѧϟϭ�ϲΟέΎѧѧΨϟ�ΎϬϴΤτ ѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩϮѧѧΟϮϤϟ�ΪϴѧѧγΎϛϷ�Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϬϔϴψϨΘϟ�ν ϮѧѧΣ�ϲѧѧϓ

�ΔϨϔϠΠϟ�ΓήθϘϟ��ϳϭ�ήΧϵ�ϊ Ϩμ ϣ�Ϧϣι Ύѧλ ήϟϭ�ήϳΪμ Ϙϟ�ΎϬϴϟ·�ΎϧΎϴΣ�ϑ Ύπ���ΔѧϨϔϠΠϟ�ΔѧϴϠϤϋ�Ϧѧϣ�ϑ ΪѧϬϟϭ
ϥΎδϧϹΎΑ�έήο Ϲϭ�ΎϬϠϛΗ�ΐ Βδϳ�ΎϤϣ�Ϊμ ϟ�Ϧϣ�ΔϳΪϳΪΤϟ�ήϴγϮϤϟ�ΔϳΎϤΣ�Ϯϫ���˯ΎѧϤϟΎΑ�ΔѧϳάϐΘϠϟ�Ϡμ ѧΗ�ϲϫϭ

ϦΧΎδѧϟϭ�ΩέΎΒϟ���ϝϮѧτΑ�ϦѧϔϠΠϤϟ�ΪѧϳΪΤϟ�ήϴѧγϮϣ�ϥϮѧϜΗϭ˿�ΔѧϋϮϨΘϣ�έΎѧτ ϗ́Αϭ�ήѧΘϣ���˼́ˬ��˺˻�ˬ�˼˽�ˬ˺�ˬ
.بوصة) ٤ ،٣ ،٢ ،١.٥ ،١.٢٥

: مواسیر النحاس األصفر-٢
�Ϧѧϣ�ϲѧϫϭ�ˬϩΎѧϴϤϟ�ΩΪѧϣΈΑ�Δѧλ ΎΨϟ�ΔϴΤμ ѧϟ�ΕΎѧΒϴϛήΘϟ�ϲѧϓ�ϦѧϔϠΠϤϟ�ΪѧϳΪΤϟ�ήϴѧγϮϣ�Ϧϣ�ϻΎϤόΘγ�Ϟϗ�ϲϫϭ

β Ϡϣ�ϲΟέΎΨϟϭ�ϲϠΧΪϟ�ΎϬϴΤτ γϭ�ΔϣϮΤϠϤϟ�ήϴϏ�ΏϮΤδϤϟ�ωϮϨϟ���α ΎѧΤϨϟ�ήϴѧγϮϤϟ�ϊ ѧϴϤΟ�˯ϼѧρ�ϢΘѧϳϭ
ϲϓ�ΖΒΜΗϭ�ϡϭήϜϟΎΑ�ςΎΤϟ�ΝέΎΧ�ΐ ϛήΗ�ϲΘϟϡϭήѧϛ�ϲϠτϣ�α ΎΤϧ�Γΰϔϗ����ήϔѧλ Ϸ�α ΎѧΤϨϟ�ήϴѧγϮϣ�ϥϮѧϜΗϭ

.بوصة) ٤ ،٣ ،٢ ،١.٥ ،١.٢٥ ،١ ،٣/٤ ،١/٢(بأقطار متنوعة 

):بولي فینیل كلوراید (PVCمواسیر البالستیك من نوع   -٣
ΎϬϧί ϭ�ΔϔΧϭ�ΎϬΤτ γ�ΔϣϮόϧϭ�ΕΎϳϮϠϘϟϭ�ν ΎϤΣϸϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϤΑ�ί ΎΘϤΗϭ���ϩΎѧϴϤϟ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�Ϡμ ѧΗ�ϻ�ΎѧϬϧ�ΎϬΒϴόϳϭ

ϟ�Ϧϋ�ΎϬΗέήΣ�ΪϳΰΗ�ϲΘϟ�ΔϨΧΎδ̀ ˹ΔϴϟΎόϟ�ρϮϐπ ϟ�ϞϤΤΘϟ�Ϡμ Η�ϻ�ΎϤϛ�ΔϳϮΌϣ�˸����ΔѧϳάϐΘϟ�ϲѧϓ�ϞϤόΘδѧΗ�άѧϟ
ϲ ϟΎόϟ�ς ϐπ Ϡϟ�Δο ήόϣ�ήϴϐϟ�ςϘϓ�ΩέΎΒϟ�˯ΎϤϟΎΑ���ήϴγϮϣ�ϥϮϜΗϭ�ϚϴΘγϼΒϟ�ϝϮѧτΑ�˽�ϭ�˿ήѧΘϣ����έΎѧτ ϗ́Αϭ

). بوصة٦ بوصة وحتى ٣/٨تبدأ من (متنوعة 

):بولي فینیل كلورایدكلورو  (CPVCمواسیر البالستیك من نوع   -٤
�ΔѧϔΧϭ�ΎϬΗϼϴѧλ ϮΗ�άѧϴϔϨΗ�ΔϟϮϬѧγϭ�ϞϛΘϠϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϣϭ�ΎϬΤτ γ�ΔϣϮόϧϭ�ΕΎϳϮϠϘϟϭ�ν ΎϤΣϸϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϤΑ�ί ΎΘϤΗϭ

�ϰѧϟ·�ΎѧϬΗέήΣ�Ϟμ ѧΗ�ϲѧΘϟ�ΔϨΧΎδѧϟ�ϩΎϴϤϟ�ϞϤΤΘΗ�ΚϴΣ�ς ϐπ ϟϭ�ΓέήΤϠϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϣϭ�ΎϬϧί ϭ̂ ̂ΔѧϳϮΌϣ�˸����άѧϟ
ΧΎδѧѧϟϭ�ΩέΎѧѧΒϟ�˯ΎѧѧϤϟΎΑ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ϲѧѧϓ�ϞϤόΘδѧѧΗϦ���ήϴѧѧγϮϣ�ϥϮѧѧϜΗϭ�ϚϴΘѧѧγϼΒϟ�ϝϮѧѧτΑ�˽�ϭ�˿ήѧѧΘϣ����έΎѧѧτ ϗ́Αϭ

). بوصة١٢ بوصة وحتى ٣/٨تبدأ من (متنوعة 

):بولي فینیل كلوراید الغیر لدنكلورو  (UPVCمواسیر البالستیك من نوع   -٥
ΔѧϔΧϭ�ΎϬΗϼϴѧλ ϮΗ�άѧϴϔϨΗ�ΔϟϮϬѧγϭ�ϞϛΘϠϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϣϭ�ΎϬΤτ γ�ΔϣϮόϧϭ�ΕΎϳϮϠϘϟϭ�ν ΎϤΣϸϟ�ΎϬΘϣϭΎϘϤΑ�ί ΎΘϤΗϭ�

ς ϐπ ѧѧϠϟ�ΎѧѧϬΘϣϭΎϘϣϭ�ΎѧѧϬϧί ϭ���˯ΎѧѧϤϟΎΑ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ϲѧѧϓ�ϞϤόΘδѧѧΗ�άѧѧϟ�ΔϨΧΎδѧѧϟ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�Ϡμ ѧѧΗ�ϻ�ΎѧѧϬϧ�ΎѧѧϬΒϴόϳϭ
ς Ϙϓ�ΩέΎΒϟ���ήϴγϮϣ�ϥϮϜΗϭ�ϚϴΘγϼΒϟ�ϝϮτΑ�˽�ϭ�˿ήΘϣ����ΔϋϮϨΘϣ�έΎτ ϗ́Αϭ��Ϧѧϣ�ΪѧΒΗ�˼́�ϰѧΘΣϭ�Δѧλ ϮΑ�

). بوصة٦



التغذیة بمیاه الشربأعمال  لوحة -لوح األعمال الصحیة التصمیمات التنفیذیة

                                                                                      ٢٥-٩

: مواسیر األلمونیوم المغلف بالبولي إیثیلین-٦
ϧϮϤϟϷ�ήϴγϮϣ�ϲϟΎѧϋ�ϦϴѧϠϴΜϳ·�ϲϟϮѧΒϟϭ�ϡϮѧϴϧϮϤϟϷ�Ϧѧϣ�ΕΎѧϘΒρ�ΔδϤΧ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗ�ϦϴϠϴΜϳ·�ϲϟϮΒϟΎΑ�ϒϠϐϤϟ�ϡϮϴ

ΔѧѧϓΎΜϜϟ���ϰѧѧΘΣ�ΓέήѧѧΤϟ�ϞѧѧϤΤΗϭ�Ϊμ ѧѧϟϭ�Ϊδѧѧϛ΄Θϟϭ�ΕΎѧѧϳϭΎϤϴϜϟ�ΔѧѧϣϭΎϘϤΑ�ί ΎѧѧΘϤΗϭ̂ ˹�ϲ ϟΎѧѧόϟ�ς ϐπ ѧѧϟϭ�˸���
ϝϮѧτΑ�ΕΎѧϔϟ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�ϲϫϭ�ΓήϴΒϛ�ϝϮρ΄Α�ϦϴϠϴΜϳ·�ϲϟϮΒϟΎΑ�ϒϠϐϤϟ�ϡϮϴϧϮϤϟϷ�ήϴγϮϣ�ήϓϮΘΗϭ�ϰѧϟ·�Ϟμ ѧϳ�

.بوصة) ١ ،٣/٤  ،١/٢( متر وبأقطار متنوعة ١٠٠

: مواسیر الزھر المقاوم للضغط طراز یونیفرسال-٧
ϩΎѧϴϤϠϟ�ΔѧϴϟΎόϟ�ρϮϐπ ѧϠϟ�ΎѧϬϠϤΤΘΑ�ί ΎѧΘϤΗ�ϲѧϫϭ�ϲϧΎΒϤϟ�ΝέΎΧ�ϩΎϴϤϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ΕΎϜΒη�ϲϓ�ϡΪΨΘδΗ���ϊ Ϩμ ѧΗ�ϲѧϫϭ

τ δѧϟ�ϦϫΪѧϳϭ�ΝέΎѧΨϟϭ�ϞΧΪѧϟ�Ϧѧϣ�˯ΎδϠϣ�ϥϮϜΗϭ�ς ϐπ Ϡϟ�ϡϭΎϘϤϟ�ήϫΰϟ�Ϧϣ�ϻ�ΔѧϴϨϴϣϮΘϴΑ�ΓΩΎѧϤΑ�ϲϠΧΪѧϟ�
ϩΎϴϤϟ�κ Ύμ Χ�ϰϠϋ�ήΛΆΗ���ΔѧϋϮϨΘϣ�έΎѧτ ϗ́Α�ϝΎѧγήϔϴϧϮϳ�ί ήѧρ�ς ϐπ ѧϠϟ�ϡϭΎѧϘϤϟ�ήѧϫΰϟ�ήϴγϮϣ�ήϓϮΘΗϭ��

). بوصة١٢ ،١٠ ،٨ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣

-:ملحقات مواسري التغذية : ثانيا

ϭ�ΔѧѧυϮϠϘϟ�ΔѧѧϨϴϛΎϣ�ϡΪΨΘѧѧγΎΑ�ήϴѧѧγϮϤϟ�ΕΎѧѧϳΎϬϧ�υϮѧѧϠϘΗ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ΔϜΒѧѧη�ϞϴϜθѧѧΘϟ�ς ѧѧΑέ�ϢΘѧѧϳ�ϢѧѧΛ�Δѧѧλ ΎΨϟ�ϊ ѧѧτϘϟ
: المواسیر بعضھا ببعض من خالل الملحقات التالیة

.یستخدم لربط ماسورتین متعامدتین ویتكون من قالووظین داخلین متعامدین:  ٩٠ْ كوع -١

٢-ΏϮϠδϣ�ωϮϛ����ϦϴѧϴϠΧΩ�Ϧϴѧυϭϭϼϗ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘϳϭ�ϦϴѧϔϠΘΨϣ�ϦϳήѧτϘΑ�ϦϴΗΪѧϣΎόΘϣ�ϦϴΗέϮѧγΎϣ�ςΑήѧϟ�ϡΪΨΘδϳ
ϮϠδѧѧϤϟ�ωϮѧѧϜϟ�ϰϤδѧϳϭ��ΏϮϠδѧѧϣ�ωϮѧѧϛ�ϝΎѧѧϘϳ�ϼΜѧѧϤϓ��ˬϪѧѧϳήτ ϘΑ�Ώ˻�����˺��ϦϴѧѧϴϠΧΩ�Ϧϴѧѧυϭϭϼϗ�Ϧѧѧϣ�ωϮѧѧϛ�ϱ

. بوصة١ بوصة واآلخر بقطر ٢أحدھما بقطر 

. یتكون من قالووظین داخلیین على شكل ربع دائرة:  كوع فرنساوي-٣

٤-ΕϮϠΘϣ���ΎόΘϳ�ϢϬϨѧϣ�ωήѧϓ�Ϟѧϛ�ϞΧΪѧϟ�Ϧѧϣ�ΔѧυϮϠϘϣ�ωήѧϓ�Ι ϼѧΛ�Ϧϣ�ϥϮϜΘϳϭ�ϥΎϛέϷ�ϲϓ�ΎΒϟΎϏ�ϡΪΨΘδϳ�Ϊѧϣ
.على مستوى الفرعین األخریین وتستخدم لوصل ثالثة مواسیر تتعامد على بعضھا

��ϥϮѧϜΘϳϭ�ήϴѧγϮϤϟ�ς(T)ویكون على شكل حرف :  تیـھ-٥ ѧΧ�ϰѧϠϋ�ΪѧϣΎόΘϣ�ΔѧϳάϐΗ�έΪμ ѧϣ�άѧΧϷ�ϡΪΨΘδѧϳϭ
.من ثالث قالووظات داخلیة متساویة إحداھم متعامدة على خط األخریین

٦-ΏϮϠδϣ�ϪϴΗ���ϐλ �Δϋήϓ�ΪϨϋ�ϡΪΨΘδϳϭ�ΕΎѧυϭϭϼϗ�Ι ϼѧΛ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘϳϭ�ΎѧϬϨϣ�ήѧΒϛ�ϩΎѧϴϣ�ς ѧΨΑ�ΔϠμ ѧΘϣ�Γήϴ
.داخلیة المتعامدة منھم اقل قطرا من األخریین

٧-ΔΒϴϠλ ����έΪμ ѧϣ�Ϧѧϣ�ϦϴϳϭΎδѧΘϣ�Ϧϴϋήѧϓ�άѧΧϷ�ϡΪΨΘδѧΗϭ�ΔϳϭΎδѧΘϣ�ΔѧϴϠΧΩ�ΕΎѧυϭϭϼϗ�ϊ ѧΑέ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘΗϭ
.واحد

٨-ΔϟϮϣΎѧѧλ �ϞѧѧΒϧ���ΓΪѧѧΣϭ�ΔϣΎϘΘѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ϦϴϳϭΎδѧѧΘϣ�ϦϴϴΟέΎѧѧΧ�Ϧϴѧѧυϭϭϼϗ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΘϳϭ�ςΑήѧѧϟ�ϡΪΨΘδѧѧϳϭ�
. ماسورتین مقلوظتین من الداخل ومتساویین

٩-ΔΒϠΟ����ϰѧϠϋ�ϦϴΘϳϭΎδѧΘϣ�ϦϴΗέϮѧγΎϣ�ςΑήѧϟ�ϡΪΨΘδѧΗϭ�ΓΪΣϭ�ΔϣΎϘΘγ�ϰϠϋ�ϦϴϴϠΧΩ�Ϧϴυϭϭϼϗ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗϭ
.استقامة واحدة 

١٠-ΔΑϮϠδѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΒϠΟ����ςΑήѧѧѧϟ�ϡΪΨΘδѧѧѧΗϭ�ΓΪѧѧѧΣϭ�ΔϣΎϘΘѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϦϴѧѧѧϔϠΘΨϣ�ϦϴѧѧѧϴϠΧΩ�Ϧϴѧѧѧυϭϭϼϗ�Ϧѧѧѧϣ�ϥϮѧѧѧϜΘΗϭ
.فتین في القطر وعلى استقامة واحدةماسورتین مختل

.تتكون من قالووظ داخلي ولھا استخدامات متنوعة:  صامولة زنق-١١

١٢-ε ϮΑ����ϲΟέΎѧΧ�ΎϤϫΪѧΣ�Ϧϴυϭϭϼϗ�Ϧϣ�ϥϮϜΘϳϭ�ήѧΒϛϷ���ϲѧϠΧΩ�ήѧΧϵϭ�ήϐѧλ Ϸ���ϞѧϴϠϘΘϟ�ϡΪΨΘδѧϳϭ
.القطر الداخلي ألي ملحقة 

.ة یمكن استخدامھا بعد ذلكوتتكون من قالووظ خارجي وتستخدم لقفل فرع:  طبة-١٣
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١٤-�έϮѧѧϛέ��έϮѧѧϛϻ��ϊ ѧѧϴϤΠΗ���α ΎѧѧΤϨϟ�ϭ�ήϔѧѧλ Ϸ�α ΎѧѧΤϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΓΩΎѧѧϋ�ϊ Ϩμ ѧѧϳϭ�ϊ ѧѧτ ϗ�Ι ϼѧѧΛ�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΘϳϭ
ϭ�ϦϔϠΠϤϟ�ΪϳΪΤϟ�ϭ�ϞϜθϤϟ�Ϊμ Ϡϟ�ϞΑΎϘϟ�ήϴϏ�ΪϳΪΤϟ��ϰϟϭϷ�ΔότϘϟ�ϰϠϋ�ΪΟϮϳ�ΚϴΣ��ϲѧϠΧΩ�υϭϭϼѧϗ��

ΔϴΟέΎΧ�Δϔη���ΎϬϴϠϋ�ΪΟϮϳ�ΔϴϧΎΜϟ�ΔότϘϟϭ��ϲѧϠΧΩ�υϭϭϼѧϗ��ϲΟέΎѧΧ�υϭϭϼѧϗ���ΪѧΟϮϳ�ΔѧΜϟΎΜϟ�ΔѧότϘϟ�Ύѧϣ
.لربط القطعتین معا ) شفة داخلیة+ قالووظ داخلي (

١٥-Ϛϧήϛ����ϡΪѧϋ�ϊ ѧϣ�ϯ ϮΘδѧϤϟ�β ѧϔϧ�ϲѧϓ�ϦϳΪѧϣΎόΘϣ�ϦϴϫΎѧΠΗ�ϲѧϓ�ϦϴΗέϮѧγΎϣ�ϊ ρΎϘΗ�ΪϨϋ�ϡΪΨΘδϳ�ϖΤϠϣ�Ϯϫ
.اتصالھما بحیث یقوم الكرنك بعمل كوبري التصال إحدى الماسورتین من خلف األخرى

.ملحقات مواسیر التغذیة) ٤٣شكل رقم (الشكل التالي  ویوضح 

كوع فرنساويكوع مسلوبْ ٤٥كوع ْ ٩٠كوع 

Elbow 90Elbow 45Reducing ElbowElbow

صلیبةتیھ مسلوبتیـھمتلوت

TeeTeeCross

صامولة زنقجلبة مسلوبةجلبةل صامولةـــــنب

NippleSleeve SocketReducing SleeveCoupling nut

كرنك)الكور(راكور طبةبوش

ReducerPlugUnion

ملحقات مواسیر التغذیة) ٤٣(شكل رقم 
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-:حساب أقطار مواسري التغذية : ثالثا

: )٢٥ ، وجدول ٢٤جدول  (لحساب أقطار مواسیر التغذیة الداخلیة تستخدم الجدولین التالیین

عدد األجھزة
                نوع الجھاز

1248121624
2½1½1¼11¾½مرحاض

½1¼1¼111¾½مبولة

¼1¼111¾½½بیدیــــھ

¼1¼111¾½½یديأحوض غسیل 

222½1¼11¾)بانیو(حوض حمام 

½222½11¾½)حوض دوش(حوض قدم 

22½1½1¼11¾حوض غسیل أواني 

�έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϗ
�ΓέϭѧѧѧγΎϣϟ
�Δѧѧѧѧѧѧѧϣί ϼϟ
�Δѧѧѧѧѧλ ϭΑϟΎΑ
لكل جھاز

22½1½1¼11¾حوض معمل

. صحيقطر الماسورة الالزمة بالبوصة لكل جھاز  :)٢٤(رقم  جدول 

4½33½22½1¼11¾½قطر الماسورة

 بوصة التي ½عدد المواسیر من قطر 
یعادل تصرفھا تصرف ماسورة واحدة 

قطر المبین بالخانة العلیابال
123.77.21120315478107

. العدد المكافئ من مواسیر نصف بوصة  :)٢٥(رقم  جدول 

ΔυϮΤϠϣ���β ϔϨѧΑ�ϩΎѧϴϤϟ�ϥΎΨѧγ�ϭ�ϕΎѧΒρϷ�ΔϟΎδѧϏ�ϭ�β ѧΑϼϤϟ�ΔϟΎδѧϏ�ΔѧϳάϐΗ�ΝήΨϣ�ήτ ϗ�άΧΆϳ�ΔϴϨϜδϟ�ϲϧΎΒϤϟ�ϲϓ
).لواحدبوصة للمخرج ا½ (القطر الالزم لحوض غسیل األیدي 

:نظم تغذية املباني باملياه: رابعا

: طریقة استخدام التغذیة المباشرة وضغط المیاه الموجود بشبكة التوزیع-١
:وھي تنقسم إلى طریقتین فرعیتین

: طریقة التوزیع الشجري-أ
�ΓέϮѧγΎϤϟ�Ϧѧϣ�ΝήѧΨϳϭ�ϰѧϨΒϤϟ�ϲѧϓ�έϭΩ�ϰѧϠϋ�ϰѧϟ·�ϊ ѧϔΗήΗ�ΓΪϋΎμ ѧϟ�ΓέϮγΎϤϟΎΑ�ϰϤδΗ�Δϴγέ�ΓέϮγΎϣ�άΧΆΗ
�ωήѧϓ�ϰѧϟ·�ΎϫέϭΪѧΑ�ωήϓϷ�ϩάϫ�Ϟλ ϮΗϭ�ˬέϭΩ�Ϟϛ�Δϴο έ�ϯ ϮΘδϣ�Ώήϗ�ήτϘϟ�ϲϓ�ΎϬϨϣ�Ϟϗ�ωήϓ�ΓΪϋΎμ ϟ

ΔϔϠΘΨϤϟ�ΓΰϬΟϷ�ΔϳάϐΘϟ�ήτ ϗ�Ϟϗ���ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔϜΒѧη�ϲѧϓ�ΎѧϴϓΎϛ�ς ϐπ ϟ�ϥϮϜϳ�ϥ�ΔϘϳήτ ϟ�ϩάϫ�ΡΎΠϨϟ�ρήΘθϳϭ
ΎѧѧϴϠόϟ�έϭΩϷ�ϰѧѧϟ·�ϩΎѧѧϴϤϟ�ϊ ѧѧϓήϟ��ΪѧѧΣϭ�ωΎѧѧτϘΑ�ΓΪϋΎμ ѧѧϟ�ΓέϮѧѧγΎϤϟ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳϭ�ΎѧѧϬϟϮρ�ϞѧѧϣΎϜΑ��ˬ�ϥ�ϭ

.یتغیر ھذا القطاع بعد دورین أو ثالثة ادوار لیتناسب قطاع الماسورة مع كمیة المیاه المطلوبة
�ϒѧѧϠΘϠϟ�Δѧѧο ήϋ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ήϴѧѧγϮϤϟ�ΕΎѧѧϣΎΤϟ�ΖѧѧϧΎϛ�ΪϳΪѧѧη�ς ϐπ ѧѧϟ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�Ϫѧѧϧ�ΔѧѧϘϳήτ ϟ�ϩάѧѧϫ�ΏϮѧѧϴϋ�Ϧѧѧϣϭ

.لعلویة دائماالسریع وإذا كان منخفضا أو متغیرا فال یصل الماء إلى األدوار ا
.كما أنھ من خصائصھا أن عدادات المیاه تكون في جمیع أدوار المبنى

: طریقة البطاریة-ب
ΔϳέΎτΒϟ�ΔϘϳήρ�ϡΪΨΘδΗ�ι ΎΧ�ΩΪόΑ�ΔϴϨϜδϟ�ΓέΎϤόϟ�ϲϓ�ΔϘη�Ϟϛ�ΔϳάϐΗ�Ωήϳ�ΎϣΪϨϋ�ˬ�ήϴѧγϮϤϟ�ΩΪѧϋ�ΎѧϬϴϓ�ϥϮѧϜϳϭ�

ΎϤϟ�ϝϭ�ϲϓ�ΔϘη�Ϟϛ�ΩΪϋ�ΐ ϛήϳ�ϥ�ϰϠϋ�ϖϘθϟ�ΩΪόϟ�ϭΎδϣ�ΓΪϋΎμ ϟϲѧο έϷ�έϭΪѧϟΎΑ�ΓΪϋΎμ ѧϟ�ΓέϮγ���ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ
�Ύϔϴόѧο �ϥΎѧϛ�Ϋ·�Ύѧϣ�ˬΖѧϗϮϟ�ϝϮѧρ�ΎѧϴϓΎϛ�ϥΎѧϛ�Ϋ·�ΔѧϴϣϮϤόϟ�ΔϜΒθѧϟ�ϲѧϓ�˯ΎѧϤϟ�ς ϐѧο �ϰѧϠϋ�ΩΎϤΘϋϻ�ϦϜϤϳ�ΔϘϳήτ ϟ

. لكل شقة على حده) موتور رفع(یمكن لسكان األدوار العلیا استعمال مضخات لرفع المیاه 
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: طرق التغذیة باستخدام خزانات المیاه. ٢
�ϭ�ˬΓϭέάѧϟ�ΕΎѧϗϭ�ϲѧϓ�Δѧλ ΎΧ�ΎѧϴϠόϟ�έϭΩϷ�ϲѧϓ�˯ΎѧϤϟ�ς ϐѧο �ΎϬϴϓ�ϞϘϳ�ϲΘϟ�ΔόϔΗήϤϟ�ϲϧΎΒϤϟ�ΔϳάϐΘϟ�ϡΪΨΘδΗ�ϲϫϭ

ΔϣΎϋ�Δϔμ Α�ΔϨϳΪϤϟΎΑ�ϩΎϴϤϟ�ς ϐο �ΎϬΑ�ϞϘϳ�ϲΘϟ�ϖρΎϨϤϟ�ϲϓ���ϩΎѧϴϤϟ�ωΎѧτϘϧ�ϡΪѧϋ�ΕΎѧϧΰΨϟ�ϡΪΨΘѧγ�ΕΰѧϴϤϣ�Ϧϣϭ
ϟ�έϭΩϷ�ϲϓ�ϩΎϴϤϟ�ϝΎϤόΘγ�Ζϗϭ�ΎϴϠόϟ�έϭΩϷ�ϦϋϰϠϔδ���ϕήѧρ�ΓΪϋ�ϰϟ·�ϩΎϴϤϟ�ΕΎϧΰΧ�ϡΪΨΘγΎΑ�ΔϳάϐΘϟ�ϢδϘϨΗϭ

:فرعیة
. باستخدام خزانات میاه علویة-أ

. باستخدام خزانات میاه أرضیة-ب
. باستخدام خزانات میاه علویة وأرضیة-ج
. باستخدام خزانات میاه أرضیة علویة وخزانات في األدوار الوسطى-د

. تخدم المبنى ككل) موتور رفع(ستعمال مضخة لرفع المیاه وفي األربعة طرق السابقة یلزم ا

.نظم تغذیة المباني بالمیاه) ٤٤(شكل رقم 

:إمداد املرافق الصحية باملاء الساخن : خامسا

�ϭ�ϩΎѧϴϣ�ϥΎΨδѧΑ�ΔϴϨϜγ�ΔϘη�ϞϜΑ�ϩΎϴϤϟ�ϦϴΨδΗ�ϢΘϳ�ΎϬϴϓϭ�ΔϴϨϜδϟ�ν:التسخین الموضعي : أوال ήϏϸϟ�Ϡμ ϳ�Ϯϫϭ�
.وال تحتاج ھذه الطریقة إلى استخدام خزانات میاه).  سخانات الكھرباء – بوتاجاز سخان( أكثر

�ΎϴϧΎΛ���ϱΰѧϛήϤϟ�ϦϴΨδΘϟ�ΔѧϣΎόϟ�ϲϧΎѧΒϤϠϟ�Ϡμ ѧϳ�Ϯѧϫϭ����ϲѧϓ�ΔϨΧΎδѧϟ�ϩΎѧϴϤϟ�ϦϳΰѧΨΗϭ�ϩΎѧϴϤϟ�ϦϴΨδѧΗ�ϰѧϠϋ�ΪѧϤΘόϳϭ
:مركزي ھيوھناك  عدة نظم للتسخین ال. خزانات یتم منھا توزیع الماء الساخن على مرافق المبنى

).الصھریج( التسخین بطریقة الخزان المرتفع -أ
).السلندر( التسخین بطریقة الخزان المنخفض -ب
. التسخین بطریقة الصھریج والسلندر معا-ج
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:عزل مواسیر المیاه الساخنة
έϮѧγΎϤϟ�ϝϮΣ�ΎϤϬπ όΒΑ�ϥΎτΑήϳ�Ϧϴϔμ ϧ�Ϧϣ�ϑ ϼϐϟ�ϥϮϜΘϳϭ�ΔϨΧΎδϟ�ϩΎϴϤϟ�ήϴγϮϣ�ϝΰόϟ�ΔϔϠϏ�ΐ ϛήΗΓ���ϥϮѧϜΘΗϭ

�Ϧϣ�Δϟί Ύόϟ�ΓΩΎϤϟ˺ ˾��α ϮΘδѧΒγˬ�ϭ�́ ˾��ΰѧϴϨΠϨϣ�ΕΎѧϧϮΑήϛ���ΖѧϴϨϣϷ�ϝΎѧΒΣ�Ϧѧϣϭ�ϲΟΎѧΟΰϟ�ϑ Ϯμ ѧϟ�Ϧѧϣϭ
ΩΎΒϠϟ�Ϧϣ�ϒΎϔϟ�Ϧϣϭ���ΎѧϬϟϮρ�ϊ ѧτ ϗ�Ϧѧϣ�ϑ ϼѧϐϟ�ϥϮϜΘϳϭ˺�ε ΎѧϤϘϟ�Ϧѧϣ�ϦϴѧΘϣ�ωϮѧϨΑ�ΔѧϔϠϐϣ�ϥϮѧϜΗϭ�ήѧΘϣ���ϭ�έϮѧϣΩ
ΐ ϛήϤϟ�ωϮϠϗ�ε ΎϤϗ��ς ϳήѧη�ϞϜѧη�ϰѧϠϋ�ΔѧϴϧΪόϣ�ΔѧϣΰΣ�ΔѧΛϼΛ�Δѧότ ϗ�ϞѧϜϟϭς ΑήѧϠϟ����Δѧϟί Ύόϟ�ΔѧϘΒτ ϟ�ϚϤѧγ�ϥϮѧϜΗϭ

:)٢٦جدول  (للمواسیر طبقا لقطر الماسورة طبقا للجدول التالي

"½).بوصة(قطر ماسورة الماء الساخن - ¾"2" -   فأكثر"3"1

"½1"1"¾).بوصة(سمك طبقة العزل الحراري 

.الماء الساخن لمواسیر سمك طبقة العزل الحراري  :)٢٦(رقم  جدول 

ϦΧΎδѧϟ�˯ΎϤϠϟ�ΝΎΘΤΗ�ϻ�ΔϴϟΎΘϟ�ΓΰϬΟϷ�ϥ�φΣϼϳϭ���ϕΎѧΒρϷ�ΔϟΎδѧϏ�ˬβ ѧΑϼϤϟ�ΔϟΎδѧϏˬν ΎѧΣήϤϟ����Ϟμ ѧΘϳ�ΎѧϤϨϴΑ
�ϪѧϳΪϴΒϟ�ˬϡΪѧϘϟ�ν ϮѧΣ�ϭ�ϮϴϧΎѧΒϟ�ˬϲѧϧϭϷ�ϞϴδѧϏ�ν ϮΣ�ˬϱ ΪϳϷ�ϞϴδϏ�ν ϮΣ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϦΧΎδϟ�˯ΎϤϟΎΑ��Ϣѧϗέ�ϞϜѧη

٤٥.(

).ساخن/ بارد (میاه تغذیة الحمام والمطبخ بالشكل توضیحي ل) ٤٥(شكل رقم 
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:تركيب مواسري التغذية باملياه: سادسا

�ν έϷ�ΖΤΗ�ϥϮϜΗ�ϲο έϷ�έϭΪϟΎΑ�ϰϨΒϤϠϟ�Δϴδϴήϟ�ΔϳάϐΘϟ�ΓέϮγΎϣ��ΰϣήϟ�άΧ́Ηϭ�Ζ ѧ˰Σ���ήϴѧγϮϣ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧϤϨϴΑ
�Δϴѧο έϷ�ϕϮϓ�ΎϬϠϛ�ϰϨΒϤϟ�ϖϓήϣ�ϞΧΩ�ΔϳάϐΘϟ��ΰѧϣήϟ�άѧΧ́Ηϭ�Ϯ ѧ˰˰ϓ��ςϮΤϟΎѧΑ�ΔѧϧϮϓΪϣ�ϭ�ΔϓϮθѧϜϣ�Ύѧϣ·��ϥϮѧϜϳϭ�

�ωΎϔΗέ�ϰϠϋ�ήϴγϮϤϟ�ϥΎϜϣ˹ �˾˹ΏΎѧΒϟ�ϰѧϠϋ�ήѧϤΘϟ�ΏϮѧΑϷ�ΔѧϘτ Ϩϣ�ϲѧϓ�ΎϫέΎδѧϣ�ήѧϴϴϐΗ�ϊ ѧϣ�Δϴѧο έϷ�Ϧѧϣ�ήѧΘϣ���
Δϴѧѧγέ�ϭ�ΔѧѧϴϘϓ�Ύѧѧϣ·�ΎϬΗέΎδѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥϭ�Δѧѧϳί ϮΘϣ�ϦΧΎδѧѧϟϭ�ΩέΎѧѧΒϟ�˯ΎѧѧϤϟ�ήϴѧѧγϮϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϥ�ΐ ѧѧΠϳϭ���ϥ�ϰѧѧϋήϳϭ

ϫήτ ϗ�ϚϴΘγϼΑ�ήϴγϮϣ�Ϧϣ�ΏήΟ�ϲϓ�ϊ ο ϮΗ�ςϮΤϟ�ϕήΘΨΗ�ϲΘϟ�ήϴγϮϤϟ�ϲΟέΎѧΨϟ�ήѧτϘϟ�Ϧϣ�ϊ γϭ�ϲϠΧΪϟ�Ύ
. بوصة٠.٥لمواسیر التغذیة بما ال یقل عن 

.:المواسیر خارج الحوائط : أوال
ΏϮѧѧϠτ Ϥϟ�ϥϮѧѧϠϟ�ϢѧѧΛ�ήѧѧϤϳήΑ�ϦϴѧѧϬΟϭ�ϦϫΪѧѧΗ�ςΎѧѧΤϟ�ΝέΎѧѧΧ�ϲѧѧΘϟ�ϦѧѧϔϠΠϤϟ�ΪѧѧϳΪΤϟ�ήϴѧѧγϮϤϟ���Ϧѧѧϣ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϋ·ϭ

ϡϭήϜϟΎѧΑ�ΔѧϴϠτϣ�ϥϮѧϜΗ�ΎѧϬϧΈϓ�α ΎΤϨϟ��Ϯϟ�ϭ�ϚϴΘѧγϼΒϟ�Ϧѧϣ�ΖѧϧΎϛ�Ϋ·ϭ�ΎѧϬϧΈϓ�ϦϴѧϠϴΜϳ·�ϲϟϮΒϟΎѧΑ�ϒѧϠϐϣ�ϡϮѧϴϧϮϣ
ϲѧѧϫ�ΎѧѧϤϛ�ϙήѧѧΘΗ��ΓέήѧѧΤϠϟ�Δѧѧϟί Ύόϟ�ΔѧѧϘΒτ ϟΎΑ�ςΎѧѧΤϟ�ΝέΎѧѧΧ�ϲѧѧΘϟ�ΔϨΧΎδѧѧϟ�ϩΎѧѧϴϤϟ�ήϴѧѧγϮϣ�ϰѧѧτ ϐΗϭ���ΖѧѧΒΜΗϭ

.سم٣المواسیر بأقفزة بحیث ال تقل المسافة بین الماسورة والبیاض عن 
:المواسیر داخل الحوائط : ثانیا

ϞΧΩ�ϦϓΪΗ�ϲΘϟ�ΓΩέΎΒϟ�ϩΎϴϤϟ�ήϴγϮϣ�ϦϫΪΗ�ςΎΤϟ�˼�ϞѧϤϋ�ϊ ѧϣ�ϥήѧτϘϣ�ζ ϴΧ�ϦϴΘϘΒρ�ϢϬϨϴΑ�ϦϴϣϮΘϴΑ�ϪΟϭ�
. بینما تغطى مواسیر المیاه الساخنة التي تدفن داخل الحائط بالطبقة العازلة للحرارة.  سم٢ركوب 

:لوازم إطفاء احلريق باملباني : سابعا

ϋ�Εϼѧѧλ ϭϭ�ΎϬΗϼϤΘθѧѧϣϭ�˯ΎѧѧϔρϹ�ΕήѧѧϜΑϭ�ΎϬΗϼϤΘθѧѧϣϭ�ϖѧѧϳήΤϟ�ΕΎѧѧϴϔϨΣ�ΎѧѧϬΑ�Ϊμ ѧѧϘϳ�˯ΎѧѧϔρϹ�ΕΎѧѧΑή��έϮѧѧϛήϟ
ϊ ϳήδϟ��ϥϮѧΑήϜϟ�Ϊϴδѧϛ�ϲϧΎѧΛ�ί ΎѧϏ�ΎѧϬΑ�ϲѧΘϟ�ϭ�ϱϭΎѧϤϴϜϟ�ϕϮΤδϤϟ�ϭ�ΔϳϮϏήϟ�ϖϳήΤϟ�ΕΎϳΎϔρ�Ύπ ϳϭ���ϊ ѧϴϤΟϭ

Ϫѧѧϴϟ·�ϝϮѧѧλ Ϯϟ�ϞϬѧγ�ѧѧο ϭ�ϥΎѧѧϜϣ�ϲѧѧϓ�ΎϬόѧѧο ϭ�ΐ ѧѧΠϳ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ϩάѧϫ���ϩΎѧѧϴϤϟ�Δϴδѧѧϴήϟ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ΓέϮѧѧγΎϣ�ϥ�ϰѧѧϋήϳϭ
Θϟ�ΓέϮѧѧγΎϣ�Ϧѧѧϋ�ΎѧѧϣΎϤΗ�ΔϠϘΘδѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ϖѧѧϳήΤϟ�˯Ύѧѧϔρ·�ΔϜΒѧѧη�ΎѧѧϬϟ�ΎѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧϛ�ϥ�ΚѧѧϴΣ�Ώήθѧѧϟ�ϩΎѧѧϴϤΑ�Δϴδѧѧϴήϟ�Δѧѧϳάϐ

.عمومیة مستقلة
:وتشمل لوازم إطفاء الحریق ما یلي

.داخل غرف تفتیش خاصة بالموقع العام للمبنى" ٣ حنفیة حریق تحت األرض بقطر -أ 
. متر٦٠من النحاس على مسافات ال تزید عن " ٢.٥ حنفیات حریق على الحائط بقطر -ب 
Hoseرطوم إطفاء حریق بمقبض  خ-ج  Rail)  ٣/٤أو " ١ متر بقطر ٣٠بكرة إطفاء بطول("
).في غرفة تفتیش خاصة بمدخل المشروع( وصلة راكور سریع للتوصیل بعربات اإلطفاء -د 

). مسحوق كیماوي جاف– غاز –رغوي ( نوعیات وأحجام مختلفة من طفایات الحریق -ھـ 
ϭ�ϞѧѧϤόΗ�ϖѧѧϳήΣ�˯Ύѧѧϔρ·�ΕΎѧѧΒϤϠρ��ς-و ϐπ ѧѧϟϭ�ϑ ήμ ѧѧΘϟΎΑ�ϖѧѧϳήΤϟ�ΔϜΒѧѧη�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ϖѧѧϳήΤϟ�˯ΎѧѧϨΛ�ΎѧѧϴϜϴΗΎϣϮΗ

.المطلوبین
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لوحة أعمال الكهرباء

�ΕΪѧΣϭ�Ϧѧϣ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ΕΎѧΒϴϛήΗϭ�ϝΎѧϤϋ�ϊ ѧϴϤΟ�ϪѧϴϠϋ�ήѧϬψϳ�ϰѧϨΒϤϠϟ�ϲѧϘϓ�ςϘδѧϣ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�˯ΎΑήϬϜϟ�ϝΎϤϋ�ΔΣϮϟ
ΰѧϬΟϭ�˯ΎѧΑήϬϛ�άΧϣϭ�Γ˯Ύο ·�ϴΗΎϔϣϭ�Γ˯Ύο ·�ϱϭ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ϙϼѧγ�ΕέΎδѧϣϭ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΕΎѧΣϮϟϭ�ΔѧΘΑΎΛ�ΔѧϴΑήϬϛ�Γ

.عناصر تركیبات كھربیة أخرى

أعمال الكهرباءأهمية إعداد لوحة: أوال 

:  شرح كیفیة تنفیذ أعمال وتركیبات الكھرباء في المبنى من خالل– ١
ϬϜϟ�ΓΰѧѧϬΟϷϭ�άѧѧΧϤϟϭ�Γ˯Ύѧѧο–أ  Ϲ�ϴΗΎѧѧϔϣϭ�Γ˯Ύѧѧο Ϲ�ΕΪѧѧΣϭ�ϦϛΎѧѧϣ�ϴѧѧο ϮΗ���ΕΎѧѧΣϮϟϭ�ΔѧѧΘΑΎΜϟ�ΔѧѧϴΑή

. التوزیع
.  توضیح مسارات مواسیر أسالك الكھرباء داخل المبنى–ب 

.  تستخدم تلك اللوحة في حساب الكمیات وتقدیر التكلفة لألعمال الكھربائیة في المبنى- ٢

املعلومات األساسية بلوحة أعمال الكهرباء: ثانيا

:وھي طبقا لتسلسل خطوات الرسم تكون كالتالي
:  المسقط األفقي– ١

:ویقصد بھ المسقط األفقي المعماري ألدوار المبنى، ویراعى فیھ ما یلي
ϲϘϓϷ�ςϘδϤϟ�ϞϤθϳ��ςϮΤϟˬ�ΓΪϤϋϷϭ��ΎϫήϴθѧϬΗ�ϊ ѧϣ�ˬΏϮѧΑϷϭ�ˬ�ρϮѧτΧ�ϥϮѧϜΗϭ�ϚϴΑΎΒθѧϟϭ�

. مم٠.٢جمیع تلك العناصر بسمك 
ال یوضع في المسقط أي خطوط محاور أو خطوط أبعاد .

:ات اإلضاءة ومفاتیح اإلضاءة وحد-٢
�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΕΪѧΣϭ��ϊϴϤΟ�ϢγήΗ�ΔѧϴτΎΣ�ˬϒϘѧγ�ΕΪѧΣϭ���α ΎѧϴϘϣ�ΎѧϬϴϓ�ϰѧϋήϳ�ί Ϯѧϣέ�ΔѧΌϴϫ�ϰѧϠϋ

.الرسم قدر اإلمكان
ترسم مفاتیح اإلضاءة الخاصة بكل وحدة إضاءة وفي أماكنھا بالمسقط األفقي .
 مم٠.٤خطوط رسم وحدات اإلضاءة ومفاتیح اإلضاءة تكون بسمك  .

: األجھزة الكھربیة الثابتة ومفاتیح تشغیلھا-٣
�ϰѧϨΒϤϟ�ϒϘγ�ϭ�ςϮΣ�ϲϓ�ΔΘΒΜϤϟ�ΓΰϬΟϷ�ϊϴϤΟ�ϞϤθΗ��ˬΔѧϴΑήϬϛ�ϩΎѧϴϣ�ΕΎϧΎΨѧγ�ˬϒѧϴϴϜΗ�ΓΰѧϬΟ

). الخ.... مروحة سقف، جرس كھربائي، جھاز إنتركوم 
ترسم جمیع األجھزة الكھربیة على ھیئة رموز یراعى فیھا مقیاس الرسم قدر اإلمكان .
سم لكل جھاز مفتاح التشغیل الخاص بھ وفي المكان المحدد لھ بالمسقط األفقيیر .
 مم٠.٤خطوط رسم األجھزة الكھربیة ومفاتیح تشغیلھا تكون بسمك .

: مآخذ الكھرباء-٤
ترسم جمیع  مآخذ الكھرباء بأنواعھا المختلفة وفي أماكنھا المناسبة بالمسقط األفقي .
 مم٠.٤تكون بسمك خطوط رسم مآخذ الكھرباء  .

):دوائر التغذیة( خطوط التغذیة -٥
�Δѧѧϴϋήϔϟ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�ρϮѧѧτΧ��ϊ ѧѧϴϤΟ�ϢѧѧγήΗ�ΔѧѧϳϮϧΎΜϟ�ήϭΪѧѧϟ�ϭ�ΔѧѧϳϮϧΎΜϟ�ρϮѧѧτΨϟ�ϰϤδѧѧΗ�ΎѧѧϧΎϴΣϭ��

. لوحدات اإلضاءة على ھیئة خط یصل من مفتاح اإلضاءة إلى وحدة اإلضاءة
�Δϴϋήϔϟ�ρϮτΨϟ�ΔϳϮϧΎΜϟ�ήϭΪϟ���ϣ�ςΧ�ΔΌϴϫ�ϰϠϋ�ϢγήΗ�ϊ τ ϘΘ�ѧ˰˰�˰˰�˰˰���Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�ϪϜϤѧγ˹ �˿�

.مم
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�Δϴδϴήϟ�ΔϳάϐΘϟ�ρϮτΧ��ϊϴϤΟ�ϢγήΗ�Δϴδϴήϟ�ήϭΪϟ�ϭ�ΔϴϣϮϤόϟ�ρϮτΨϟ�ϰϤδΗ�ΎϧΎϴΣϭ���ϞѧϜϟ
ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟΎΑ�ΔΒѧѧγΎϨϤϟ�ΎѧѧϬϨϛΎϣ�ϲѧѧϓ�ϱέΎѧѧϤόϣ�ύήѧѧϓ���ϲδѧѧϴήϟ�ς ѧѧΨϟ�Ϧѧѧϣ�˯ΰѧѧΠϟ�ϢѧѧγήΑ�ϰѧѧϔΘϜϳϭ

�Δϴδϴήϟ�ΓήΪϟ���˯ΎѧΑήϬϜϟΎΑ�ΔѧϳάϐΗ�ΔτϘϧ�ϝϭ�Ϧϣ�ΓΰѧϳήΑ�ϭ�ΡΎѧΘϔϣ���ϲѧϬΘϨϳ�ϢѧΛ�ΔѧτϘϧ�ήѧΧ�ϰѧΘΣϭ
�ϲδѧѧϴήϟ�ς ѧѧΨϟ�ϥ�ϰѧѧϟ·�ΰѧѧϣήϳ�ϢϬδѧѧΑ�Δϴδѧѧϴήϟ�ΓήΪѧѧϟ���ΔѧѧΣϮϟ�ϰѧѧϟ·�ϒϘδѧѧϟ�ϝϼѧѧΧ�ΎϫΪѧѧόΑ�ϪѧѧΠΘϳ

. التوزیع
مم٠.٨ترسم بشكل خط مستمر سمكھ ال یقل عن )  الدوائر الرئیسیة(الخطوط الرئیسیة .

: لوحات التوزیع-٦
Ϯϟϭ�Δϴδѧѧϴήϟ�ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ΔѧѧΣϮϟ�ϢѧѧγήΗ�Δѧѧϴϋήϔϟ�ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ΕΎѧѧΣ�ΕΪѧѧΟϭ�ϥ·���ςϘδѧѧϤϟΎΑ�ΎѧѧϬϨϛΎϣ�ϲѧѧϓϭ

. األفقي
 مم٠.٤خطوط رسم لوحات التوزیع تكون بسمك  .

: تركیبات التیار الضعیف-٧
�έΎѧϴΗ�ϪѧϨϜϟϭ�ϙϼѧγ�ϝϼѧΧ�έΎѧϴΗ�ΎѧϬϴϓ�ήѧϤϳ�ϲѧΘϟϭ�ϯ ήѧΧϷ�ΕΎϣΪΨΘѧγϻ�ΰѧϳήΑ�ΕΎΒϴϛήΗ�ΎϬΑ�Ϊμ Ϙϳ

�ϱΩΎѧόϟ�ϲѧΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�ϑ ϼΨΑ�ϒϴόο�˻ ˻ ˹ΖѧϟϮϓ���ΰѧϳήΑ�ϞѧΜϣ�ˬΔѧϴϣϮϤόϟ�ΔϜΒθѧϟ�Ϧѧϣ�ΫϮΧ́ѧϤϟ
.الخ.... ، مخارج سماعات ستریو، (DSL)التلیفون، برایز التلفزیون، مخارج اإلنترنت 

�Δѧλ ΎΨϟ�ϙϼѧγϷ�ΕέΎδѧϣ�ϢѧγήΗ�ϻϭ�ϲѧϘϓϷ�ςϘδѧϤϟΎΑ�ΔΒѧγΎϨϤϟ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓ�ΰϳήΒϟ�Ϣγέ�ςϘϓ�ϢΘϳ
.بھا
 مم٠.٤خطوط رسم رموز البرایز تكون بسمك  .

بلوحة أعمال الكهرباء يف منطقة املسقطة البيانات املطلوب: ثالثا

�ΎϬΤϴѧο ϮΗ�ϢΘѧϳ�ϻ�ΔѧϨϴόϣ�ΓήѧϜϓ�ϴѧο ϮΘϟ�ΎϬΘΑΎΘϛ�Γέϭήο �α ΪϨϬϤϟ�ϯ ήϳ�ΔϴϨϓ�ΔυϮΤϠϣ�ϱ�ΔΑΎΘϛ�ϢΘϳ
�άѧϴϔϨΘϟΎΑ�ϦϴϤΎѧϘϠϟ�ϪΤϴѧο ϮΗ�ΐ ѧΠϳ�ΔѧϴΑήϬϜϟ�ϝΎѧϤϋϷ�Ϧѧϣ�˯ΰѧΠΑ�ι ΎΧ�έΎΒΘϋ�ϱ�ϭ�ˬΔΑΎΘϜϟ�ϥϭΪΑ

. في الموقع

خارج منطقة املسقط بلوحة أعمال الكهرباء ة طلوبالبيانات امل: رابعا

 جدول المصطلحات والرموز - ٤
˯ΎѧѧΑήϬϜϟ�ϝΎѧѧϤϋ�ΔѧΣϮϠΑ�Δѧѧϣί ϼϟ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�Ϧѧѧϣ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧѧϤϟ�ϝϭΪѧѧΟ�ήѧΒΘόϳ���Δѧѧϓήόϣ�ϦѧѧϜϤϳ�ϪѧѧϟϼΧ�ϦѧϤϓ

. معنى الرموز والمصطلحات المستخدمة في اللوحة
: باء إلى أربعة خانات رئیسیھ كالتاليوینقسم جدول المصطلحات والرموز ألعمال الكھر

�ϰѧѧϟϭϷ�ΔѧѧϧΎΨϟ-�Ϡτ μ ѧѧϤϟ�(Symbol)���ΕΎѧѧΒϴϛήΗ�ήѧѧλ ΎϨϋ�Ϧѧѧϣ�ήμ ѧѧϨϋ�ϞѧѧϜϟ�ι ΎѧѧΧ�ϞϜѧѧη�ΎѧѧϬϴϓ�Ϣѧѧγήϳϭ
�Ϧѧѧϋ�ήѧΒόΗ�ΔϴϣϮѧγέ�ϝΎϜѧѧη�Ϧѧϋ�ΓέΎѧΒϋ�ΔѧѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰѧϬΟϷ�ϭ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΕΪѧѧΣϭ�Ϡτ μ ѧϣ�ϥϮѧϜϳϭ�˯ΎѧΑήϬϜϟ

ϟ�ρϮѧѧτΧ�ΝΫΎѧѧϤϧ�ϥϮѧѧϜΗ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ˬϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�ϲѧѧϓ�ήμ ѧѧϨϋ�Ϟѧѧϛ�ϞϜѧѧη�ΔѧѧϳάϐΘ�Δѧѧϴϋήϔϟϭ�Δϴδѧѧϴήϟ�ήϭΪѧѧϟ��
.خطوط متقطعة أو مستمرة

��(Meaning) البیان -الخانة الثانیة �ϒѧλ ϭ�ϊϣ�ΔϴΑήϬϜϟ�ΕΎΒϴϛήΘϟ�ήλ ΎϨϋ�Ϧϣ�ήμ Ϩόϟ�Ϣγ�ΎϬϴϓ�ΐ ΘϜϳϭ
. مختصر قدر اإلمكان لمواصفاتھ

��(Notes) المالحظات -الخانة الثالثة μ ѧϨόϟ�ϚѧϟΫ�Ϧѧϋ�ΔѧϤϬϣ�ΕΎѧψΣϼϣ�ϱ�ΎѧϬϴϓ�ο Ϯϳϭ�ήѧλ ΎϨϋ�Ϧѧϣ�ή
.تركیبات الكھرباء
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ϲ ϟΎѧΘϟ�ϝϭΪѧΠϟ�ο Ϯϳϭ���Ϣѧϗέ�ϝϭΪѧΟ˻ ̀��ϝΎѧϤϋ�ΔѧΣϮϠΑ�ί Ϯѧϣήϟϭ�ΕΎΤϠτ μ ѧϤϟ�ϝϭΪѧΟ�ΔѧΑΎΘϛ�ΔѧϘϳήρ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣ�
:مثال على لوحة أعمال الكھرباء بأحد المباني) ٤٦شكل (، كما یوضح الشكل الذي یلیھ الكھرباء بأحد المباني

الكھرباءأعمال رموز والمصطلحات بلوحة مثال على جدول ال) ٢٧(رقم  جدول 
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بأحد المباني الكھرباءلوحة أعمال مثال على ) ٤٦(شكل رقم 



لوحة أعمال الكھرباءالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                      ٥-١٠

معلومات متعلقة بلوحة أعمال الكهرباء

 عناصر وتركيبات الكهرباء-١

Lightingخمارج وحدات اإلضاءة : أوال Outlets

:  الدائرة المغذیة لوحدات اإلضاءة-أ 
.  سلك٢ام تكون الدائرة الفرعیة المغذیة لكل وحدة إضاءة عادیة عبارة عن عدد  بشكل ع-١
٢-�Δѧѧλ ΎΧ�ΕϻΎѧѧΣ�ϲѧѧϓ��ήϴΗΎѧѧϴϓΩ�ΡΎѧѧΘϔϤΑ�Γ˯Ύѧѧο Ϲ�ΓΪѧѧΣϭ�˯Ύπ ѧѧΗ�ϥ�ϞѧѧΜϣ���ΔѧѧΛϼΛ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧϴϋήϔϟ�ΓήΪѧѧϟ�ϥϮѧѧϜΗ

.أسالك
. لتغذیة النجفة تكون الدائرة الفرعیة من ثالثة أسالك-٣

:  مخارج وحدات اإلضاءة-ب 
. سلك٢ وحدة اإلضاءة العادیة یخرج منھ عدد  مخرج-
. مخرج النجفة یخرج منھ ثالثة أسالك-

: أنواع وحدات اإلضاءة-ج 

 طبقا لمكان التركیب-١
.إما أن تكون وحدة اإلضاءة معلقة من السقف أو مثبتة بھ.  األسقف الخرسانة المسلحة-
. السقف الخرساني والسقف المعلقوتكون غالبا مدفونة في الفراغ بین:  األسقف المعلقة -
).أبلیك( وحدات إضاءة جداریة بارزة كابولي من الحائط -

:  طبقا لعدد المصابیح-٢
. وحدة إضاءة مكونة من مصباح واحد-
. وحدة إضاءة مكونة من مصابیح متعددة-

:  طبقا لنوع المصباح-٣
.ددةولھا أشكال ومقاسات متع. تنجستن، ھالوجین:  مصابیح توھج-
-ΔϴΘϨѧѧγέϮϠϓ�ϴΑΎμ ѧѧϣ��ϥϮѧѧϴϨϟ�ϴΑΎμ ѧѧϣ����ϝϮρ ѧ́ѧΑ�ήϓϮѧѧΘΗϭ˺ ˾ ˹ϭ�Ϣѧѧγ˺ ˻ ˹Ϣѧѧγˬ�ϭ�˿ ˹Ϣѧѧγˬ�ήϓϮѧѧΘΗ�ΎѧѧϤϛ�

. سم٤٠مصابیح نیون دائریة بقطر 
.لمبات بخار الصودیوم، لمبة بخار الزئبق، وغیرھا:  مصابیح تفریغ كھربي-

:  طبقا ألسلوب التحكم في التوصیل-٤
).ا كان عدد المصابیح المكونة منھامھم( وحدة إضاءة تضاء دفعة واحدة -
).النجفة أو الثریا( وحدة إضاءة تضاء على دفعتین -

:  طبقا لعدد مفاتیح التحكم في التوصیل-٥
. وحدة إضاءة تضاء من مكان واحد بمفتاح عادي-
. وحدة إضاءة تضاء من مكانین مختلفین بمفتاحین دفیاتیر-

.وز عدة مخارج لوحدات إضاءة مختلفة طبقا لنوع وحدة اإلضاءةمثال على رم)  ٢٨(ویوضح الجدول رقم 

مثال على رموز عدة مخارج لوحدات إضاءة مختلفة طبقا لنوع وحدة اإلضاءة ) ٢٨  (رقمجدول 
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Lightingمفاتيح اإلضاءة: ثانيا Switches

Ϸ�ϭ�Γ˯Ύο Ϲ�ΕΪΣϭ�ϰϟ·�ϲΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�Ϟϴλ ϮΗ�ϲϓ�ϢϜΤΘϠϟ�ΕϭΩ�ϲϫ�ϴΗΎϔϤϟΔѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰϬΟ���ΎѧϬΗήϜϓ�ΪѧϤΘόΗϭ
Ϟμ ѧϓ�ϰϠϋ�ΎΒϟΎϏ�ΝέΪѧΘϣ�ϞϜθѧΑ�έΎѧϴΘϟ�ΓΪѧη�ϲѧϓ�ϢϜΤΘѧϟ�ϰѧϠϋ�ϭ�ˬέΎѧϴΘϟ�Ϟϴѧλ ϮΗ���ΓήѧϜϔϟ�ΎѧϘΒρ�ΓΪѧϳΪϋ�ωϮѧϧ�ΎѧϬϨϣϭ

: والمفاتیح المعتاد استخدامھا في المباني السكنیة والعامة ھي،عملھا

Lighting) مفتاح بسكة واحدة -١ Switch one pole):
ϮΘϟ�ϡΪΨΘδϳ�ϮϫϭϞϴλ��ΓΪΣϭ�Γ˯Ύο ·�ΓΪΣϮϟ�έΎϴΘϟ�Ϟμ ϓ�ϱί ϮѧΘϟ�ϰϠϋ�ΔϠμ Θϣ�ΕΪΣϭ�ΓΪϋ�ϭ���ϥΎѧϜϣ�Ϧѧϣ

. واحد وبحیث تضاء وحدة اإلضاءة كلیا أو یفصل عنھا التیار كلیا

Lighting) مفتاح بسكتین -٢ Switch double pole):
Ϟϴλ ϮΘϟ�ϲδϴέ�ϞϜθΑ�ϡΪΨΘδϳ�Ϯϫϭ��Ϧѧϣ�ΩΪѧϋ�Ϧѧϣ�ΔѧϧϮϜϣ�ΔϔΠϧ�Γ˯Ύο ·�ΓΪΣϮϟ�έΎϴΘϟ�Ϟμ ϓ�ϩάѧϫϭ�ϴΑΎμ ѧϤϟ

�ΎѧϴϠϛ�έΎѧϴΘϟ�ΎѧϬϨϋ�Ϟμ ѧϔϳ�ϭ�ΎѧϴϠϛ�ϭ�ΎѧϴΰΟ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΓΪѧΣϭ�˯Ύπ Η�ΚϴΤΑϭ�ϦϴΘϋϮϤΠϣ�ϰϟ·�ΔϤδϘϣ�ϴΑΎμ Ϥϟ
�ΎϳϮѧѧγ�ϦϴΘϋϮѧѧϤΠϤϟ�Ϟμ ѧѧϔΗ�ϭ�ΎϳϮѧѧγ�ϦϴΘϋϮѧѧϤΠϤϟ�ϭ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�˯Ύπ ѧѧΗ���Γ˯Ύѧѧο ·�ϲѧѧϓ�ϢϜΤΘѧѧϟ�ϥϮѧѧϜϳϭ

. النجفة من مكان واحد

Lighting) مفتاح دفیاتیر -٣ Deviator Switch):
Ϟϴѧλ ϮΗ�ϲѧϓ�ϢϜΤΘѧϟ�ϲѧϓ�ΔѧΒϏήϟ�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ϡΪΨΘδѧϳ�Ϯϫϭ�ϦϴѧϔϠΘΨϣ�ϦϴϧΎѧϜϣ�Ϧѧϣ�Γ˯Ύѧο ·�ΓΪѧΣϮϟ�έΎѧϴΘϟ�Ϟμ ѧϓ��

�Δѧϗήτ ϟ�ϝϭ�ϲѧϓ�ήϴΗΎѧϴϓΩ�ΡΎѧΘϔϣ�ϊ ѧο Ϯϳ�ΚѧϴΤΑ�ΕΎѧϗήτ ϟ�Γ˯Ύο ·�ϲϓ�ϴΗΎϔϤϟ�Ϧϣ�ωϮϨϟ�άϫ�ϡΪΨΘγ�ϊϴθϳϭ
Ϧѧϣ�Δѧϴϋήϓ�ΓήΪѧΑ�Δѧϗήτ ϟ�Γ˯Ύѧο ·�ΓΪѧΣϮΑ�ϥΎϨΛϻ�Ϟμ Θϳϭ�Δϗήτ ϟ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ�ϲϧΎΛ�ΡΎΘϔϣϭϙϼѧγ�ΔѧΛϼΛ����άѧϟ

�ΎϧΎϴΣ�ΡΎΘϔϤϟ�άϫ�ϰϤδϳ�Δѧϗήρ�ΡΎѧΘϔϣ����ΕΎѧϏήϔϟ�ϲѧϓ�ϒϘδѧϟ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ήϴΗΎϴϓΪѧϟ�ΡΎѧΘϔϣ�ϡΪΨΘѧγ�ϦѧϜϤϳϭ
ϦϴϔϠΘΨϣ�ϦϴϧΎϜϣ�Ϧϣ�ΎϬϟϮΧΩ�ϦϜϤϳ�ϲΘϟ���ΔѧΛϼΛ�Ϧѧϣ�ΓΪѧΣϭ�Γ˯Ύѧο ·�ΓΪѧΣϭ�Γ˯Ύѧο ·�ϦѧϜϤϳ�Δѧλ ΎΧ�ΕϻΎѧΣ�ϲϓϭ

.  أسالكأربعة أماكن مختلفة بثالثة مفاتیح دفیاتیر عن طریق دائرة فرعیة من

Period)  مفتاح إضاءة السلم-٤ Limiting Switch):
�ϰϤδϳϭ�ϢϠδϟ�ϚΗΎϣϮΗϭ�ΡΎΘϔϣ��ΡΎѧΘϔϣ�ΪѧΟϮΘϳ�ΚѧϴΣ�ΔϴϨϜδѧϟ�ΕέΎѧϤόϟΎΑ�ϢϠδѧϟ�ΝήѧΑ�Γ˯Ύο ·�ϲϓ�ϡΪΨΘδϳϭ�ˬ

�ΩΪΤϣ�ϦϣΰΑ�ΔΘϗΆϣ�ϲϜϴΗΎϣϮΗϭ�Ϟμ ϓ�ΔϨϴϛΎϤΑ�Ϟμ Θϳ�έϭΩ�Ϟϛ�ϲϓ�ϖΎѧϗΩ�ΓΪѧϋ��ΓέΎѧϤόϟ�ϞΧΪѧϣ�ϲѧϓ�ΪѧΟϮΘΗ��
. لى المفتاح في أي دور تضاء وحدات إضاءة جمیع أدوار السلموعند الضغط ع

Electricalاألجهزة الكهربية الثابتة : ثالثا Fittings

�ϲѧϓ�ΔѧΘΒΜϤϟ�ΔѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰѧϬΟϷ�ϊ ѧϴϤΠϟ�Δѧϣί ϼϟ�Εϼϴѧλ ϮΘϟ�ΏΎδѧΣ�ϞѧϤϋ�ΐ ѧΠϳ�ΔϴΑήϬϜϟ�ϝΎϤϋϷ�ΔΣϮϟ�ΩΪϋ·�ΪϨϋ
ϰϨΒϤϟ��ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ��ϟ�ΕΎϧΎΨѧγ�ˬϒѧϴϴϜΘϟ�ΓΰѧϬΟ�ϞѧΧΩ�ϲѧϨΒϤϟ�ϲѧΑήϬϜϟ�ϥήѧϔϟ�ˬ˯ ΎѧΑήϬϜϟΎΑ�ϞѧϤόΗ�ϲѧΘϟ�ϩΎѧϴϤ

�ˬςΎѧΣ�ΔѧΣϭήϣ�ˬϒϘѧγ�ΔѧΣϭήϣ�ˬΕΎϣϭέΪѧΒϟΎΑ�ϑ ήμ ѧϟ�ϩΎѧϴϣ�ϊϓέ�έϮΗϮϣ�ˬΏήθϟ�ϩΎϴϣ�ϊϓέ�έϮΗϮϣ�ˬΦΒτ Ϥϟ�ςΎΣ
.الخ.... 

Electricalمفاتيح األجهزة الكهربية الثابتة : رابعا Fittings Switches

Switch) مفتاح قوى كھربیة -١ Fuse):
Ϟμ ϔϟ�ϞϤόΘδϳϭ��ΔѧόϔΗήϣ�ϪΗΪѧη�έΎѧϴΘϟ�ΎϬϠϴϐθѧΗ�ϲѧϓ�ΝΎѧΘΤΗ�ϲѧΘϟ�ΔϴΑήϬϜϟ�ΓΰϬΟϸϟ�Ϧϣ�ϞϜθΑ�έΎϴΘϟ�Ϟϴλ ϮΗ

��Ϧϣ�ήΜϛ˺ ˹ήϴΒϣ����ΓΰѧϬΟ�ϊ ѧϣ�ϝΎѧΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϡΪΨΘδϳϭ���έϮѧΗϮϣ�ˬϒѧϴϴϜΘϟ�ί ΎѧϬΟ�ˬϲѧΑήϬϜϟ�ϥΎΨδѧϟ
. الخ .... (built-in)رفع المیاه، الفرن الكھربي المبني داخل حائط المطبخ 

ϭ�ΎѧϬΗΎϣΎΧϭ�ΎϬΗΎѧγΎϘϣ�ϥϮѧϜΗ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ΔѧϴϧΪόϤϟ�˯ΰѧΟϷ�ΕΎѧϧϮϜϣ�ϥ�ϲѧϓ�ϱΩΎѧόϟ�Γ˯Ύο Ϲ�ΡΎΘϔϣ�Ϧϋ�ϒϠΘΨϳ
ΔѧϤϴϘϟ�ϲϟΎѧϋ�έΎѧϴΗ�Ϟμ ѧϓ�Ϧϋ�ΞΗΎϨϟ�ϲΑήϬϜϟ�ώϳήϔΘϟ�ϞϤΤΘΗ�Ϛϟάϛϭ�ΔϤϴϘϟ�ϲϟΎϋ�ϲΑήϬϛ�έΎϴΗ�έϭήϣ�ϞϤΤΘΗ��

�ϪΑ�έΎϤϟ�έΎϴΘϟ�ΔϤϴϘϟ�ϰμ ϗϷ�ΪΤϟ�ο ϭ�ϞϜθΑ�ϪϴϠϋ�ΩΪΤϣ�ΡΎΘϔϤϟ�ϥϮϜϳϭ�ϼΜϣ��˺ ˿�ˬήѧϴΒϣ�˻ ́�ˬήѧϴΒϣ�
˽˹�ήѧѧϴΒϣ�����Φѧѧѧϟ����ΎѧѧѧϧΎϴΣ�ωϮѧѧѧϨϟ�άѧѧѧϫ�ϰϤδѧѧѧϳϭ��ϮϨϴθѧѧѧΗϮΑ�ΡΎѧѧѧΘϔϣbtcino���ϭ��ϯ Ϯѧѧѧϗ�ΡΎѧѧѧΘϔϣPower

Switch ( أو)مفتاح ثالثي.(

Dimming) التحكم في شدة التیار مفتاح -٢ Switch):
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ΰϬΟϷ�ϞϴϐθΘϟ�έΎϴΘϟ�ΓΪθϟ�ΔϔϠΘΨϣ�ϢϴϘΑ�έΎϴΘϟ�Ϟϴλ ϮΗϭ�έΎϴΘϟ�Ϟμ ϔϟ�ϞϤόΘδϳϭ�ήΜϛ ѧ́Α�ϞѧϤόΗ�ϲѧΘϟ�ΔϴΑήϬϜϟ�Γ
. ویستخدم على سبیل المثال مع مروحة السقف ویسمى في ھذه الحالة مفتاح سرعات. من شدة تیار

Socket) الربايز(املآخذ الكهربية : خامسا  Outlets

ΔѧѧϣΎόϟ�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ϲѧѧϓ�ϭ�ΔѧѧϴϟΰϨϤϟ�ΔѧѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ΔѧѧϴΒϟΎϏ�ΔѧѧϳάϐΗ�ΔϠϴѧѧγϭ�ϲѧѧϫ�ΔѧѧϴΑήϬϜϟ�άѧѧΧϤϟ��ѧѧϓ�ήѧѧϬψΗϭ�ΔѧѧΣϮϟ�ϲ
:ومن أوضح أنواعھا ما یلي. بمختلف أنواعھا) البرایز(األعمال الكھربیة جمیع المآخذ الكھربیة 

Socket)  أمبیر١٠ مأخذ تیار كھربي -١ Outlet):
.  أمبیر١٠یستخدم لألجھزة التي تحتاج تیار كھربي شدتھ أقل من 

ϞϴϐθѧѧΘϟ�ϪϣΪΨΘѧѧγ�ϦѧѧϜϤϳ�ωϮѧѧϨϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�άѧѧΧ́Ϥϟ��ϮѧѧϳΰϔϴϠΗ�ί ΎѧѧϬΟ�ήΗϮѧѧϴΒϤϛ�ί ΎѧѧϬΟ�ˬΖϴѧѧγΎϛ�ϮѧѧϳΩέ�ˬϮϳΪѧѧϴϓ�ˬϥ
ΔΟϼΛ�ˬϚΗΎϣϮΗϭ�ϒμ ϧ�ΔϟΎδϏ�ˬϕΎΒρ�ΔϟΎδϏ�ˬΔϴΑήϬϛ�ΔΣϭήϣ�ˬϪΗΎϘΤϠϣϭˬ�Ϟѧϗ�ϪѧΗέΪϗ�ϲѧΑήϬϛ�ί ΎϬΟ�ϱϭ�

. واط٢٠٠٠من 

Power) مأخذ قوى كھربیة -٢ Socket Outlet):
�ϪΗΪѧѧη�ϲѧѧΑήϬϛ�έΎѧѧϴΗ�ΝΎѧѧΘΤΗ�ϲѧѧΘϟ�ΓΰѧѧϬΟϸϟ�ϡΪΨΘδѧѧϳ˺ ˹ήѧѧΧ�ήѧѧϴΒόΘΑ�ϭ�ˬήѧѧΜϛ�ϭ�ήѧѧϴΒϣ����ϲѧѧΑήϬϛ�ί ΎѧѧϬΟ�ϱ

. واط٢٠٠٠قدرتھ أكبر من 
ϞϴϐθΘϟ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�ϪϣΪΨΘγ�ϦϜϤϳ�ωϮϨϟ�άϫ�Ϧϣ�άΧ́Ϥϟ����ˬ˯ Ϯѧϫ�ϒϴϴϜΗ�ί ΎϬΟ��ˬϲΑήϬϛ�ϩΎϴϣ�ϥΎΨγ

�ΎϬΗέΪѧϗ�ϚѧΗΎϣϮΗϭ�β ѧΑϼϣ�ΔϟΎδϏ˻ ˹ ˹ ˹�ΎϬΗέΪѧϗ�ΔѧϴΑήϬϛ�ΔδѧϨϜϣ�ˬήѧΜϛ�ϭ�ρϭ˻ ˹ ˹ ˹�ί ΎѧϬΟ�ˬήѧΜϛ�ϭ�ρϭ
. الخ... میكروویف، 

�άѧѧΧ́Ϥϟ�Ϧѧѧϋ�ϒѧѧϠΘΨϳ�ϞѧѧϤΤΘΗ�ΎѧѧϬΗΎϣΎΧϭ�ΎϬΗΎѧѧγΎϘϣ�ϥϮѧѧϜΗ�ΔѧѧϴϠΧΪϟ�ΔѧѧϴϧΪόϤϟ�˯ΰѧѧΟϷ�ΕΎѧѧϧϮϜϣ�ϥ�ϲѧѧϓ�ϱΩΎѧѧόϟ
. مرور تیار كھربي عالي القیمة وكذلك تتحمل التفریغ الكھربي الناتج عن فصل تیار عالي القیمة

ϟ�β ϴѧϟ�ϪѧϨϜϟϭ�ϲΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�ωϮϧ�Ϧϣ�ωϮϧ�Ϯϫ�ϒϴόο �έΎϴΗ�ΎϬΑ�ήϤϳ�ϲΘϟ�άΧϤϟ�Ϧϣ�ϯ ήΧ�ωϮϧ�ϙΎϨϫϭ�ΩϮμ ѧϘϤ
�ϲϣϮѧѧϤόϟ�ϲѧѧΑήϬϜϟ�έΎѧѧϴΘϟ�ϪѧѧΑ��ϪѧѧΑ�ΪѧѧϬΠϟ�ϕήѧѧϓ�ϱάѧѧϟ˻ ˻ ˹ΖѧѧϟϮϓ���ΎϋϮϴѧѧη�άѧѧΧϤϟ�ϚѧѧϠΗ�ήѧѧΜϛ�Ϧѧѧϣϭ���ϥϮѧѧϔϴϠΗ�άѧѧΧ́ϣ

(Telephone Point) مأخذ تلیفزیون ،(TV Outlet) مأخذ انترنت ،(Internet Outlet).

Distributionلوحات التوزيع  : سادسا  Panels

ϊ ϳί ϮΗ�ΔϴγΎγϷ�ΎϬΘϔϴυϭ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�Ϟϴѧλ ϮΗ�ϲѧϓ�ϢϜΤΘѧϟϭ�ˬΔϔϠΘΨϤϟ�ϪΰΟ�ϰϟ·�ϰϨΒϤϠϟ�Ϟλ Ϯϟ�ϲΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�
ΔѧѧϔϠΘΨϤϟ�ϰѧѧϨΒϤϟ�˯ΰѧѧΟ�ϰѧѧϟ·�ϲѧѧΑήϬϜϟ�έΎѧѧϴΘϟ���ΕΎѧѧΣϮϠϟ�Ϧѧѧϣ�ϥΎѧѧϋϮϧ�ϙΎѧѧϨϫ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�ϯ ήѧѧΒϜϟ�ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ϲѧѧϓϭ��

ϊ ϳί ϮΗ�ΕΎΣϮϟϭ�ˬϢϜΤΗ�ΕΎΣϮϟ��ϳ��ΪѧΣϭ�έϭΩ�Ϧѧϣϭ�ΔΣΎδϤϟ�ήϴϐλ ϭ�ΪΣϭ�ϡΪΨΘγ�ϭΫ�ϰϨΒϤϟ�ϥΎϛ�Ύϣ�Ϋ·ϭ�ϥ�ϦѧϜϤ
ΓΪѧѧΣϭ�ϊ ѧѧϳί ϮΗ�ΔѧѧΣϮϟ�ϪѧѧΑ�ϥϮѧѧϜϳ��ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ΕΎѧѧΣϮϟ�Ϧѧѧϣ�ϦϴϋϮѧѧϧ�ϰѧѧϨΒϣ�ϱ�ϲѧѧϓ�ΪѧѧΟϮΘϳ�ˬϚѧѧϟΫ�ϑ ϼѧѧΨΑϭ���ϊ ѧѧϳί ϮΗ�ΔѧѧΣϮϟ

.رئیسیة للمبنى، لوحات توزیع ثانویة ألجزاء المبنى المختلفة

Distributionدوائر التغذية  : سابعا  Circuits

Ϧϣ�ϲΑήϬϜϟ�έΎϴΘϟ�ϊ ϳί ϮΗ�ΔϴγΎγϷ�ΎϬΘϔϴυϭ��ΔϳάϐΘϟ�ήϭΩ�ΔѧϴΑήϬϜϟ�άѧΧϤϟϭ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΕΪΣϭ�ϰϟ·�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�
: وتنقسم دوائر التغذیة إلى نوعین. واألجھزة الكھربیة

�Ϧϴѧόϣ�˯ΰѧΟ�ϲѧϓ�ΓΰѧϬΟϷϭ�άѧΧϤϟ�ϭ�Γ˯Ύѧο):خط عمومي(دائرة رئیسیة  Ϲ�ΕΪѧΣϭ�Ϧѧϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ΔϳάϐΘϟ�
).رعیةخطوط ف(ویتفرع من الدائرة الرئیسیة عدة دوائر ثانویة . من أجزاء المبنى
�ΔѧѧϳϮϧΎΛ�ΓήѧѧΩ�ϲѧѧϋήϓ�ς ѧѧΧ���ΓΰѧѧϬΟϷ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�ί ΎѧѧϬΟ�ϭ�ˬΪѧѧΣϭ�άѧѧΧϣ�ϭ�ˬΓΪѧѧΣϭ�Γ˯Ύѧѧο ·�ΓΪѧѧΣϭ�ΔѧѧϳάϐΘϟ�
ΔΘΑΎΜϟ�ΔϴΑήϬϜϟ���ΡΎѧΘϔϤΑ�˯Ύπ ѧΗ�ϲѧΘϟϭ�ϱ ί ϮѧΘϟ�ϰѧϠϋ�ΔϠμ ѧΘϤϟ�ΓΩΪѧόΘϤϟ�Γ˯Ύѧο Ϲ�ΕΪѧΣϭ�ϥ�ΔѧψΣϼϣ�ϊ ѧϣ

.لى التوازيواحد تعتبر دائرة فرعیة، وكذلك األمر بالنسبة للمآخذ المتجاورة المتصلة ع
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: توزيع الكهرباء داخل مبىن-٢

ΔѧѧϴϣϮϤόϟ�˯ΎѧѧΑήϬϜϟ�ΔϜΒѧѧη�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�ϲδѧѧϴέ�ΔѧѧϳάϐΗ�ϞѧѧΑΎϛ�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�Ϟμ ѧѧϳ�ΩΎѧѧΘόϤϟ�ϲѧѧϓ���ΔѧѧΣϮϟ�ϰѧѧϟ·�ϞѧѧΑΎϜϟ�άѧѧϫ�Ϟμ ѧѧϳ
.التوزیع الرئیسیة للمبنى ومنھا یتفرع إلى عدة أفرع بعدد األجزاء المعماریة للمبنى

�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�Ϧϣ�ωήϔΘϳ�ϝΎΜϤϟ�ϞϴΒγ�ϰϠϋ�Ϟѧϛϭ�ΓέΎѧϤόϟΎΑ�ΔϴϨϜδѧϟ�ϖϘθϟ�ΩΪόΑ�ΕϼΑΎϛ�ΓΪϋ�ΔϴϨϜγ�ΓέΎϤόϟ�Δϴδϴήϟ
�ΩΪѧϋ�Δϴδѧϴήϟ�ΔѧΣϮϠϟ�Ϧѧϣ�ωήѧϔΘϳ�ΔѧϣΎόϟ�ϲϧΎѧΒϤϟ�ϲϓ�ΎϤϨϴΑ�ˬΔϘη�ϞϜΑ�Δϴϋήϔϟ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�ϰϟ·�Ϟμ ϳ�ϲϋήϓ�ϞΑΎϛ
ί ϮΘϟ�ΔѧѧΣϮϟ�Ϧѧѧϣ�ωήѧѧϔΘϳ�ϢѧѧΛ�ˬΔѧѧϴϋήϓ�ϊ ѧѧϳί ϮΗ�ΔѧѧΣϮϟ�έϭΩ�Ϟѧѧϛ�ϲѧѧϓ�ϥϮѧѧϜϳ�ΚѧѧϴΤΑ�ϰѧѧϨΒϤϟ�έϭΩ�ΩΪѧѧόΑ�ΕϼΑΎѧѧϜϟ�Ϧѧѧϣ�ϊ ѧѧϳ

. وھكذا... الفرعیة بكل دور عدد من الكابالت بعدد أجنحة الدور 
ΓέΎѧϤόϟ�Ϧѧϣ�ϲѧο έϷ�έϭΪѧϟ�ϲѧϓ�ΔϴϨϜѧγ�ΓέΎѧϤόϟ�Δϴδѧϴήϟ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�ΪΟϮΘΗ���ΪѧϴΟ�ϥΎѧϜϣ�ϲѧϓ�ϥϮѧϜΗ�ϥ�ΐ ѧΠϳϭ

.سم٢٥التھویة ومثبتة على حائط ال یقل سمكھ عن 
�Ϧѧϣ�ΔϴϨϜѧγ�ΓέΎѧϤόϟ�Δϴδѧϴήϟ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔѧΣϮϟ�ϥϮϜΘΗ��ϟ�ϊ ρΎѧϗ�έΎѧϴΘϠ�ΔϨϴϜѧγ���ϞѧΑΎϛ�ϪѧΑ�Ϟμ ѧΘϳ�ϞѧϜϛ�ΔϴϨϜδѧϟ�ΓέΎѧϤόϠϟ

�ϞѧΑΎϛ�Ϟѧϛ�Ϟμ ѧΘϳ�ˬΔϴϨϜδѧϟ�ϖϘθѧϟ�ΩΪѧόΑ�Δѧϴϋήϓ�ΕϼΑΎѧϛ�ΓΪѧϋ�ϰѧϟ·�ϞѧΑΎϜϟ�ωήѧϔΘϳ�ΎϫΪѧόΑϭ�ˬΓέΎѧϤόϠϟ�ϲδϴήϟ�ΔϳάϐΘϟ
�έΎϴΘϠϟ�ϊ ρΎϗ�ϢΛ�ˬϩΪΣ�ϰϠϋ�ΔϘη�ϞϜϟ�ϲΑήϬϛ�ΩΪόΑ�ϲϋήϓ�ϲϜϴΗΎѧϣϮΗϭ�ϊ τ ϗ�ΡΎΘϔϣ�ϭ�ήϬμ ϣ���ˬϩΪѧΣ�ϰѧϠϋ�ΔϘѧη�ϞѧϜϟ

. ل الفرعي من لوحة التوزیع متجھا إلى الشقة السكنیة الخاصة بھثم یخرج الكاب
�Ϧϣ�ΔϴϨϜγ�ΔϘθϟ�Δϴϋήϔϟ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�ϥϮϜΘΗ�ΎϤϨϴΑ���έΎϴΘϠϟ�ϊ ρΎϗ�ϲϜϴΗΎϣϮΗϭ�ϊ τ ϗ�ΡΎΘϔϣ�ϭ�ήϬμ ϣ���ˬϞѧϜϛ�ΔϘθϠϟ

ϰѧϟ·�ϞѧΑΎϜϟ�άѧϫ�ωήѧϔΘϳ�ϢѧΛ�ˬΔϘθѧϟ�ΔѧϳάϐΘϟ�ΓέΎϤόϠϟ�Δϴδϴήϟ�ϊ ϳί ϮΘϟ�ΔΣϮϟ�Ϧϣ�ΩέϮϟ�ϞΑΎϜϟ�ϪΑ�Ϟμ Θϳ�ΕϼΑΎѧϛ�ΓΪѧϋ�
�Δϴδϴήϟ�ΔϳάϐΘϟ�ρϮτΧ�ΩΪόΑ�Δϴϋήϓ�Δϴδϴήϟ�ήϭΪϟ���έΎѧϴΘϠϟ�ϊ ρΎѧϗ�ΔѧϳάϐΗ�ς ѧΧ�ϞѧϜϟ�ϥϮѧϜϳ�ϢΛ�ˬΔϘθϠϟ��ϭ�ήϬμ ѧϣ

ϲϜϴΗΎϣϮΗϭ�ϊ τ ϗ�ΡΎΘϔϣ���ϞѧΑΎϜϟ�ΝήѧΨϳ�ϢΛ�ˬϩΪΣ�ϰϠϋ�ΔϳάϐΗ�ςΧ�ϞϜϟ�Δϴδѧϴήϟ�ΓήΪѧϟ���ΎѧϬΠΘϣ�ϊ ѧϳί ϮΘϟ�ΔѧΣϮϟ�Ϧѧϣ
�ϪΑ�ι ΎΨϟ�ϱέΎϤόϤϟ�ύήϔϟ�ϰϟ·��ΔϟΎλ �ϥϮϜϳ�Ϊϗ�ϩΎѧϴϤϟ�ΓέϭΩϭ�ΦΒѧτ Ϥϟ�ϭ�ˬϡϮѧϧ�ΔѧϓήϏ�ϭ�ˬϼΜѧϣ�Γήϔδѧϟϭ�ΔθϴόϤϟ

�����Φϟ��ί ΎѧϬΟ�ϭ�ΓΰѧϳήΑ�ϭ�Γ˯Ύѧο ·�ΓΪѧΣϭ�Ύѧϣ·�ϱάѧϐΗ�ΎѧϬϨϣ�Ϟѧϛ�Δϴϋήϓ�ήϭΩ�ΓΪόϟ�Δϴδϴήϟ�ΓήΪϟ�ϞΑΎϛ�ωήϔΘϳ�ϢΛ�ˬ
.لوحات التوزیع الرئیسیة والفرعیة لعمارة سكنیة) ٤٧(ویوضح شكل رقم . كھربي

شكل توضیحي للوحة توزیع فرعیة لشقة سكنیة توزیع رئیسیة لعمارة سكنیةشكل توضیحي للوحة

لوحات التوزیع الرئیسیة والفرعیة) ٤٧(شكل رقم 
ودوائر التغذیة الرئیسیة والفرعیة
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 تسلسل تنفيذ أعمال الكهرباء-٣

: التأسیس للكھرباء-١
: وتتم على مرحلتین

ϰϟϭϷϢΘΗ�ϒϘγϷ�ΔϧΎγήΧ�ΐ λ �ϞΒϗ��Σ��ϢϴρήΧ�ϊ ο ϮΗ�Κϴ�ήϴγϮϣ�ϭ���ΕέΎδѧϣ�ϞѧΜϤΗ�ϲѧΘϟϭ�˯ΎѧΑήϬϜϟ
�ϒϘѧγϷΎΑ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ΝέΎΨϣ�ϊ ο ϭ�ϊϣ�ΕήϤϜϟϭ�ϒϘγϷ�ΪϳΪΣ�ι έ�ΪόΑ�ϚϟΫϭ�ˬΔϳϮϧΎΜϟϭ�Δϴδϴήϟ�ήϭΪϟ

ΗϮΒϟ�ΐ ϠϋϭΓΩΪΤϤϟ�ΎϬϨϛΎϣ�ϲϓ�ΕήϤϜϟΎΑ�ΕΎ���ήϴγϮϤϟ�ΪΒΗ�ϥ�ϰϋήϳ�ϭ�ϢϴρήΨϟ�ϭ���ΔѧΣϮϟ�ϥΎѧϜϣ�Ϧѧϣ
.ن البواتات أو المخارج  باألسقفالتوزیع وحتى مكا
�ΔϴϧΎΜϟ�ΔϠΣήϤϟϭϢΘΗ�ν ΎϴΒϟ�ΞϘΑ�άϴϔϨΗϭ�ςϮΤϟ�˯ΎϨΑ�ΪόΑ���ΖѧϴΒΜΘϟ�ςϮѧΤϟ�ϲѧϓ�ήѧϘϨϟ�ΔѧϠΣήϤϟ�ϚѧϠΗ�ϞϤθѧΗϭ

ΎѧϬϨϴΑ�ΔϠѧλ Ϯϟ�˯ΎѧΑήϬϜϟ�ήϴγϮϣ�ΖϴΒΜΗϭ�ΰϳήΒϟϭ�ϴΗΎϔϤϟ�ΐ Ϡϋ���ΔѧΣϮϟ�ϕϭΪϨѧλ �ΐ ѧϴϛήΗ�Ύπ ѧϳ�ϞϤθѧΗ�ΎѧϤϛ
ϊ ѧѧϳί ϮΘϟ�ѧѧϴϔϨΗϭ�ΐ ѧѧϴϛήΗ�Ύπ ѧѧϳ�ϞϤθѧѧΗ�ΎѧѧϤϛ��ΝέΎѧѧΨϣ�άΔѧѧϴΑήϬϜϟ�ΓΰѧѧϬΟϷ�ΔѧѧΘΑΎΜϟ���ϥΎΨѧѧγ�ˬϒϘѧѧγ�ΔѧѧΣϭήϣ

�ˬϒѧѧϴϴϜΗ�ί ΎѧѧϬΟ�ˬϲΎѧѧΑήϬϛ�����Φѧѧϟ���ΕΎѧѧΗϮΒϟϭ�ϴΗΎѧѧϔϤϟ�ΐ ѧѧϠϋ�Ϊѧѧγ�ϢΘѧѧϳ�ΎϫΪѧѧόΑϭΝέΎѧѧΨϤϟϭ��ΖѧѧϗΆϣ�ϞϜθѧѧΑ�
.باألوراق أو األكیاس البالستیكیة حتى یتم تنفیذ البیاض

:رمي األسالك: ٢
ϲ ΉΗϭΔϠΣήϤϟ�ϚϠΗ��ςϮΤϠϟ�ν ΎϴΒϟ�άϴϔϨΗ�ΪόΑ���θΗϭ�ϙϼγϷ�ϲϣέ�ϞϤ�ϙϼγϷ�ϚϴϛΪΗ���ήϴѧγϮϤϟ�ϲѧϓ��ϭ

ϢϴρήѧѧΨϟ��ΎѧѧѧϬϟ�Δμ ѧѧѧμ ΨϤϟ���ϰϤδѧѧѧΗ�ΓΩ�Ϛϟάѧѧѧϟ�ϞϤόΘδѧѧѧϳϭ�ΔΘγϮδѧѧϟ�����ϴΗΎѧѧѧϔϤϟ�ΐ ѧѧѧϠϋ�Ϊѧѧѧγ�ϢΘѧѧѧϳ�ΎϫΪѧѧѧόΑϭ
. والبواتات بشكل مؤقت باألوراق أو األكیاس البالستیكیة حتى یتم دھان الحوائط

: الثابتة الكھربیةواألجھزة تركیب المفاتیح والمآخذ ووحدات اإلضاءة: ٣
�ϲΎѧϬϨϟ�ΐ ϴτ θѧΘϟ�άϴϔϨΗ�ΪόΑ�ϲ ΉΗϭ�ΓϮδѧϜϟ�ϭ�ϥΎϫΪѧϟ�ςϮѧΤϠϟϒϘѧγϷ�ϥΎѧϫΩ�ϭ����ΔѧϴΎϬϨϟ�ΔѧϠΣήϤϟ�ϲѧϫϭ

�Γ˯Ύѧѧο Ϲ�ΕΪѧѧΣϭ�ΐ ѧѧϴϛήΗ�ϞϤθѧѧΗ�ΎѧѧϤϛ�ˬΔѧѧϴΟέΎΨϟ�ϪѧѧΟϭϷ�ΐ ѧѧϴϛήΗϭ�ΰѧѧϳήΒϟϭ�ϴΗΎѧѧϔϤϟ�ΐ ѧѧϴϛήΗ�ϢΘѧѧϳ�ΚѧѧϴΣ
. )الخ.... تكییف، مروحة سقف، سخان كھربائي، جھاز ( الثابتة واألجھزة الكھربیة
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وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١-١١

لألبواب والشبابيك لوحة أعمال النجارة

�ΔϴϠϴμ ѧϔΘϟ�ΕΎϣϮѧγήϟ�ϊ ѧϴϤΟ�ϞϤθѧΗ�ϚϴΑΎΒθѧϟϭ�ΏϮѧΑϸϟ�ΓέΎѧΠϨϟ�ϝΎϤϋ�ΔΣϮϟ�ΕΎѧϋΎτ ϗ��ˬΕΎϬΟϭˬ ΔѧϴϘϓ�ς ϗΎδѧϣ��
.الالزمة لتنفیذ األبواب والشبابیك بالمبنى

لوحة أعمال النجارة لألبواب والشبابيكة إعداد أهمي: أوال 

: في المبنى من خاللأعمال النجارة لألبواب والشبابیك  شرح كیفیة تنفیذ – ١
. األبواب والشبابیك بشكل تفصیلي فتحاتأبعاد  –أ 

.وطریقة فتح كل ضلفة) أو الشباك( أبعاد ضلف الباب -ب
.ریقة تنفیذھاطبقا لط) األبواب والشبابیك( نوعیة ضلف -ج
. المستخدمة في تنفیذ الباب أو الشباكوالمكوناتالعناصر لجمیع  األبعاد التفصیلیة -د

.  تستخدم تلك اللوحة في حساب الكمیات وتقدیر التكلفة ألعمال نجارة األبواب والشبابیك في المبنى- ٢

املعلومات األساسية بلوحة أعمال النجارة لألبواب والشبابيك: ثانيا

:  ثالثة مساقط رئیسیةعلى ھیئة كل نموذج باب أو شباك یتم رسم -١

.١/١٠ أو ١/٢٠بمقیاس رسم ) قطاع أفقي( مسقط أفقي -أ
. وفیھ یرسم الباب أو الشباك في وضع إغالق الضلف

.١/١٠ أو ١/٢٠ قطاع رأسي بمقیاس رسم -ب
. وفیھ یرسم الباب أو الشباك في وضع إغالق الضلف

.١/١٠ أو ١/٢٠بمقیاس رسم ) من الداخل والخارج(واجھة  -ج
.وفیھا یرسم الباب أو الشباك في وضع إغالق الضلف

�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ�ΓήϤΘδѧϣ�ρϮѧτΨΑ�ϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎѧΒϟ�Ϧѧϣ�ΓήϫΎѧψϟ�˯ΰѧΟϷ�ρΎϘγ·�ρϮτ Χ�ΔϬΟϮϟ�ϲϓ�ήϬψΗ
 ). ــ ــ ــ(حدود فتحة الباب أو الشباك والتي ترسم بخط متقطع 

�ϒμ ѧѧѧѧΘϨϣ�ϲѧѧѧѧϓ�ϢѧѧѧѧγήϳϭέϭΎѧѧѧѧΤϤϟ�ρϮѧѧѧѧτΧ�ΔѧѧѧѧϴϋϮϧ�β ѧѧѧѧϔϧ�Ϧѧѧѧѧϣ�ϲѧѧѧѧγέ�ς ѧѧѧѧΧ�ϙΎΒθѧѧѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧѧѧΒϟ�ν ήѧѧѧѧϋ
�˰˰ ˰˰ ˰˰�˰�˰˰˰˰ ˰˰ �˰�˰˰˰˰ ˰˰���ςΨϟ�άϫϭ�ΎϤϫΪѧΣ�ˬϦϴϔμ ѧϧ�ϰѧϟ·�ϙΎΒθϟ�ϭ�ΏΎΒϟ�ϢδϘϳ�ϼΜѧϣ�ϦѧϤϳϷ�ϒμ ѧϨϟ���ϢѧγήΗ

.ترسم فیھ الواجھة من الخارج) النصف األیسر(فیھ واجھة الباب أو الشباك من الداخل والنصف اآلخر 

-�ξ όΑ�ϲϓ�ϟ�Δλ ΎΨϟ�ΕϻΎΤϟ�ϭ�ϙΎΒθѧϠϟ�ϲѧϘϓ�ςϘδϣ�Ϧϣ�ήΜϛ�Ϣγέ�ϰϟ·�ήϣϷ�ΝΎΘΤϳ�Ϊϗ�ϚϴΑΎΒθϟϭ�ΏϮΑϸ
مقسما إلى أكثر من صف أفقي من الضلف إذا كان الشباك : على سبیل المثال(الباب في أكثر من منسوب 

ع الرأسي حیث وكذلك األمر بالنسبة للقطا ).وكانت تقسیمات الضلف العلویة تختلف عنھا للضلف السفلیة
.یحتاج األمر في حاالت خاصة رسم أكثر من قطاع رأسي للباب أو الشباك

٢-�ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�Ϧѧѧϣ�ϼѧѧϛ�Ϟϴѧѧλ ΎϔΗ�Ϣѧѧγέ�ϢΘѧѧϳ��ϲѧѧϘϓϷ�ωΎѧѧτϘϟ��ϴѧѧο ϮΘϟ�ήѧѧΒϛ�Ϣѧѧγέ�α ΎѧѧϴϘϤΑ�ϲѧѧγήϟ�ωΎѧѧτϘϟϭ�ˬ
ϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎѧΒϠϟ�ΔѧϧϮϜϤϟ�ΔѧϴϧΪόϤϟϭ�ΔϴΒθѧΨϟ�˯ΰѧΟϷ�ϖϴθѧόΗϭ�ΖѧϴΒΜΗϭ�ΐ ѧϴϛήΗ�Ϟϴλ ΎϔΗ��α ΎѧϴϘϣϭ�ΩΎѧΘόϤϟ�Ϣѧγήϟ�

 .١/١  وأحیانا یكون ١/٢للتفاصیل ھو 

أعمال النجارة لألبواب والشبابيكالبيانات املطلوب توقيعها بلوحة : ثالثا

):١/١٠أو  (٢٠ /١ بمقیاس رسم األفقي في المسقط -١
:  أبعاد الفتحة في المسقط األفقي وھما بعدین ةباكتتم  ی-

.أو الخرسانة الطوب بین حدود )أو الشباك(ة  فتحعرضویقصد بھ : بعد مباني  -١
٢-�ΓέΎΠϧ�ΪόΑ���Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�Ϯѧϫϭ�ϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎѧΒϟ�άѧϴϔϨΘϟ�έΎѧΠϨϟ�Ϫѧόϣ�ϞϣΎόΘϴѧγ�ϱάѧϟ�ΪѧόΒϟ�ϪѧΑ�Ϊμ Ϙϳϭ

. سم خلوص في جانبي الباب١سم، وذلك لترك مسافة ٢باني بمقدار معرض الفتحة ال
).ــ ــ ــ(متقطع  یرسم اتجاه حركة الضلف المتحركة في المسقط األفقي بخط -
-ΐ ΘϜϳ�ΔϤϠϛ���ϞΧΪϟ���ΔѧϤϠϛϭ�ϲϠΧΪѧϟ�ύήѧϔϟ�ϩΎѧΠΗ�ϲѧϓ�ΝέΎѧΨϟ��ϭ�ΏΎѧΒϠϟ�ϲΟέΎѧΨϟ�ύήѧϔϟ�ϩΎѧΠΗ�ϲѧϓ�

.الشباك
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-�ϪѧϴϠϋ�ΐ ѧΘϜϳ�ΪѧόΑ�ς ѧΧ�Ϣѧγήϳ�ˬν ήѧόϟ�ΔϳϭΎδѧΘϣ�ήѧϴϏ�ϒϠπ ϟ�Ϧϣ�ΩΪϋ�ϰϟ·�ΎϤδϘϣ�ϚΒθϟ�ϭ�ΏΎΒϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�
.أبعاد تقسیم الضلف

):١/١٠أو  (٢٠/ ١ رسم  في القطاع الرأسي بمقیاس-٢
:  یتم كتابة أبعاد القطاع الرأسي وھما بعدین -

.بین حدود الطوب أو الخرسانة) أو الشباك(ویقصد بھ ارتفاع فتحة :  بعد مباني -١
٢-ΓέΎΠϧ�ΪόΑ����Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�Ϯѧϫϭ�ϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎѧΒϟ�άѧϴϔϨΘϟ�έΎѧΠϨϟ�Ϫѧόϣ�ϞϣΎόΘϴѧγ�ϱάѧϟ�ΪѧόΒϟ�ϪѧΑ�Ϊμ Ϙϳϭ

سم خلوص ١، وذلك لترك مسافة سم لألبواب١ للشبابیك وبمقدار سم٢ر  فتحة المباني بمقداارتفاع
. بین حدود النجارة وبین حدود المباني

).ــ ــ ــ(ضلف التي تفتح مفصلیا حول محور أفقي بخط متقطع للاتجاه حركة الضلف المتحركة  یرسم -
-�ΐ ѧѧΘϜϳ��ωΎѧѧτϘϟ�Ϟϔѧѧγ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϤϠϛ�ϞΧΪѧѧϟ���ΔѧѧϤϠϛϭ�ϲϠΧΪѧѧϟ�ύήѧѧϔϟ�ϩΎѧѧΠΗ�ϲѧѧϓ�ΝέΎѧѧΨϟ���ύήѧѧϔϟ�ϩΎѧѧΠΗ�ϲѧѧϓ

.الخارجي للباب أو الشباك

):١/١٠أو  (٢٠/ ١ في الواجھة بمقیاس رسم -٣
-��ϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�ΝΫϮѧѧϤϧ�Ϣѧѧγ·���Ϯѧѧϫϭ�Ύѧѧϫήτ ϗ�ΓήΪѧѧΑ�ϞΧΪѧѧΑ�ΐ ѧѧΘϜϳ˺ ˽-�˺ ˿�ς ѧѧΧ�ϼѧѧϋ�ΎϬϤѧѧγέ�ϢΘѧѧϳ�Ϣѧѧϣ

.منتصف الباب أو الشباك
. على الضلف المتحركةاتجاه حركة الضلفیتم رسم  -
-ϓ�ΐ ΘϜϳ��ΔѧϤϠϛ�ΔѧϬΟϮϟ�Ϟϔѧγ�ϲ�ϞΧΪѧϟ���ΔѧϤϠϛϭ�ϲϠΧΪѧϟ�ύήѧϔϟ�ϩΎѧΠΗ�ϲѧϓ�ΝέΎѧΨϟ���ύήѧϔϟ�ϩΎѧΠΗ�ϲѧϓ

.الخارجي للباب أو الشباك

):١/١أو  (٢/ ١ في القطاعات التفصیلیة بمقیاس رسم -٣
-�ϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϠϟ�ΔѧϧϮϜϤϟ�ΔϴΒθѧѧΨϟ�˯ΰѧΟϷ�Ϧѧϣ�˯ΰѧѧΟ�Ϟѧϛ�ΕΎϔѧѧλ Ϯϣ�ΔѧΑΎΘϛ�ϢΘѧϳ��ωϮѧѧϧϭ�ΩΎѧόΑ�ΔѧѧΑΎΘϛ�ϢΘѧϴϓ�
ϟ�ΔϴδѧϤθϟ�ϕέϭϭ�ΪѧϴϠΠΘϟϭ�ϮθѧΤϟϭ�ΔΘϛΎΒϟϭ�ήΒϟϭ�ΔϣΎτ γϻϭ�ϖϠΤϟ�Ϧϣ�ϞϜϟ�ΔϴΒθΨϟ�ΕΎϋΎτϘϠϟ�ΐ θΨ����

. الخ
�ϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�ϲѧѧϓ�ΔϣΪΨΘδѧѧϤϟ�ΔѧѧϴϧΪόϤϟ�˯ΰѧѧΟϷ�ΕΎϔѧѧλ Ϯϣ�ΔѧѧΑΎΘϛ�ϢΘѧѧΗ�ΎѧѧϤϛ��ˬϦϴϟϮѧѧϜϟ�ˬΕϼμ ѧѧϔϤϟ

). الخ.... المقابض، الشبك السلك 

:لألبواب والشبابیك أحد أسلوبینویكون أسلوب رسم لوحة أعمال النجارة 

 :األسلوب األول
�α ΎѧѧϴϘϤΑ�ωΎѧѧτϘϟϭ�ΔѧѧϬΟϮϟϭ�ϲѧѧϘϓϷ�ςϘδѧѧϤϟ�Ϣѧѧγέ�ϢΘѧѧϳ�Ϫѧѧϴϓϭ�˺˻ ˹�Ϣѧѧγέ�ϢѧѧΛ�ˬϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�ΝΫϮѧѧϤϨϟ�

�Ϣγέ�α ΎϴϘϤΑ�ΔϴϠϴμ ϔΘϟ�ΕΎϋΎτϘϟ�˺˻ΔΣϮϠϟ�β ϔϧ�ϲϓ�ΝΫϮϤϨϟ�β ϔϨϟ����ΝΫϮѧϤϧ�Ϣѧγέ�ϦϜϤϳ�ΔϟΎΤϟ�ϩάϫ�ϲϓϭ
Ϣγέ�ΔΣϮϟ�Ϟϛ�ϲϓ�ϥΎϨΛ�ϭ�ΪΣϭ���ϲѧϓ�ΓέήѧϜΘϣ�ΔϬΑΎθѧΘϣ�Ϟϴλ ΎϔΗ�ϢγήΑ�Ϣγήϟ�ΩϮϬΠϤϟ�έήϜΗ�ϪϨϋ�ΞΘϨϳ�Ϊϗϭ

.أكثر من لوحة

:األسلوب الثاني
ϢΘϳ�Ϫϴϓϭ��Ϣγέ�α ΎϴϘϤΑ�ϚϴΑΎΒθϟϭ�ΏϮΑϷ�ΝΫΎϤϧ�Ϟϛ�ϊ ϴϤΠΗ��˺˻ ˹�ΓΪѧΣϭ�ΔΣϮϟ�ϲϓ�ϰϨΒϤϟ�ϞϜϟ��ήѧΜϛ�ϭ��ˬ

�Ϣѧγέ�α ΎѧϴϘϤΑ�ΔϴϠϴμ ѧϔΘϟ�ΕΎѧϋΎτϘϟ�Ϣѧγέ�ϢѧΛ�˺˻�ΓΪѧΣϭ�ΔѧΣϮϟ�ϲѧѧϓ��ήѧΜϛ�ϭ��ϘΘδѧϣΝΫΎѧѧϤϨϟ�ΔѧΣϮϟ�Ϧѧϋ�ΔϠ��
.ویمتاز ھذا األسلوب بتوفیر الوقت والجھد وعدم تكرار رسم نفس التفاصیل

�ϲϟΎΘϟ�ϞϜθϟ�ο Ϯϳϭ��Ϣϗέ�ϞϜη�˽ ́���ΏϮѧΑϷ�ΝΫΎѧϤϧ�Ϣѧγέ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧΜϣϷΔϴϨϜδѧϟ�ϲϧΎѧΒϤϟ�ΪѧΣ�ΏϮϠѧγϷΎΑ�
 .مثال على رسم األسلوب الثاني) ٤٩(األول كما یوضح الشكل رقم 
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في لوحة واحدةمجمعة  ١/٢ و ١/٢٠الرسومات التفصیلیة لشباك بمقیاس ) ٤٨(شكل رقم 
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 مستقلة في لوحة١/٢٠تجمیع المساقط والواجھات والقطاعات لنماذج األبواب بمقیاس رسم ) ٤٩(شكل رقم 
. في لوحة أخرى١/٢تفاصیل نماذج األبواب بمقیاس رسم یلیھا إعداد رسومات 
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قة بلوحة أعمال جنارة األبواب والشبابيكمعلومات متعل

:تصنيف األبواب والشبابيك اخلشبية: أوال

: تصنيف األبواب والشبابيك من حيث احلركة-١

:وابـــــــــــ األب-أ

:تنقسم األبواب من حیث حركة الغلق والفتح إلى األنواع الرئیسیة التالیة

: باب مفصلي- ١
Ϡόϣ�ήΜϛ�ϭ�ΔϔϠο �Ϧϣ�ϥϮϜΘϳ�ΔϔϠπ ѧϟ�ϙήѧΤΘΗϭ�ΔϨϴϜγ�ϭ�ΓΩΎϋ�Εϼμ ϔϤΑ�ΔϴΒϧΎΠϟ�ΎϬϤϮϗ�ΪΣ�Ϧϣ�Ύϴγέ�ΔϘ

.في جھة واحدة فقط

:  باب مروحة - ٢
ΎѧѧϬϤϮϗ�ΪѧѧΣ�Ϧѧѧϣ�Ύϴѧѧγέ�ϖѧѧϠόΗ�ΔϔϠπ ѧѧϟϭ�ˬϦϴΘϔϠѧѧο �ϭ�ΓΪѧѧΣϭ�ΔϔϠѧѧο �Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜΘϳ���ϦϴѧѧΘϬΠϟ�ϰѧѧϟ·�Θѧѧϔϳ�ΏΎѧѧΒϟϭ

. الباب مفصلة مروحةویستعمل لھذا. ویرتد إلى وضع الغلق أوتوماتیكیا) الداخل والخارج(

: باب أكوردیون منطبق محوریا من المنتصف العلوي للضلفة -٣
�ϼѧϋ�Ϧѧϣ�ΔϔϠѧο �Ϟѧϛ�ς ѧγϭ�Ϧϣ�ϒϠπ ϟ�ϖϠόΗϭ�Εϼμ ϔϤΑ�ϢϬπ όΑ�ϊϣ�ϦϴτΒΗήϣ�ήΜϛ�ϭ�ϦϴΘϔϠο �Ϧϣ�ϥϮϜΘϳ

�ΔϳϮϠϋ�ΔϜγ�ϞΧΩ�ϱϮϠϋ�ΔϛήΣ�ϞϴϟΩ��ϕΎѧΒτ ϧϻΎΑ�ϒϠπ ѧϠϟ�ϤδѧΗ�ΚϴΤΑ��Δѧϴϓήτ ϟ�ϒϠπ ѧϟ�ν ήѧϋ�ϥϮѧϜϳϭ�
. الوسطىنصف عرض الضلف

 .ویجوز تركیب دلیل حركة سفلي على نفس محور الضلف یتحرك داخل مجرى مدفون باألرضیة

: باب أكوردیون منطبق محوریا من الركن العلوي للضلفة - ٤
�ΔϔϠѧο �ϞѧϜϟ�ϱϮѧϠόϟ�Ϧϛήѧϟ�Ϧѧϣ�ϒϠπ ϟ�ϖϠόΗϭ�Εϼμ ϔϤΑ�ϢϬπ όΑ�ϊϣ�ϦϴτΒΗήϣ�ήΜϛ�ϭ�ϦϴΘϔϠο �Ϧϣ�ϥϮϜΘϳ

�ΔϳϮϠϋ�ΔϜγ�ϞΧΩ�ϼϋ�Ϧϣ�ϴϟΩϱϮϠϋ�ΔϛήΣ�Ϟ��ϕΎѧΒτ ϧϻΎΑ�ϒϠπ ѧϠϟ�ϤδѧΗ�ΚϴΤΑ���ϒϠπ ѧϟ�ν ήѧϋ�ϥϮѧϜϳϭ
.متساویا

.ویجوز أیضا تركیب دلیل حركة سفلي على نفس محور الضلف یتحرك داخل مجرى مدفون باألرضیة

: باب منزلق- ٥
�ΓΪѧΣϭ�ΔϜѧγ�ϰѧϠϋ�ΎѧϴϘϓ�ϖѧϟΰϨϳ�ήѧΜϛ�ϭ�ΔϔϠο �Ϧϣ�ϥϮϜΘϳ�Ύѧόϣ�ϥΎѧϨΛϻ�ϭ�ΔϴϠϔѧγ�ϭ�ΔѧϳϮϠϋ���ί ΎѧϬΟ�Δτ ѧγϮΑ

.وھناك بعض األنواع تنزلق رأسیا باستخدام أجھزة حركة خاصة. ركةح

:دوارباب  - ٦
ϕΩΎѧϨϔϟΎϛ�ΔѧϣΎόϟ�ϦϛΎѧϣϷ�ϲϓ�ΪΟϮΘϳ���έϭΪѧϳ�ϲѧγέ�έϮѧΤϣ�ϰѧϠϋ�ΔѧϘϠόϣ�ϒϠѧο �ΔѧόΑέ�ϭ�ΔѧΛϼΛ�Ϧѧϣ�ϥϮѧϜΘϳϭ

.بالضلف داخل غالف اسطواني بھ فتحتان متقابلتان للدخول والخروج

:قالب منزلقباب  - ٧
�ϲϓ�ΪΟϮΘϳϭ�ΎΒϟΎϏ�ΕΎΟήΠϟ�ΔϔϠѧο �Ϧϣ�ϥϮϜΘϳ�ϖѧϟΰϨΗ�Ύϴѧγέ�ϊ ѧο Ϯϟ�άѧΧ́ϳϭ�ΔѧϴΒϧΎΟ�ϱέΎѧΠϣ�ϰѧϠϋ�ΎѧϴϘϓ�ϢѧΛ

 .ویستخدم ثقل لموازنة الحركة.األفقي عند الفتح والوضع الرأسي عند الغلق

:مطوي باب - ٨
.ضلفتین تنطبقان أفقیا إلى أعال عند الفتح بمساعدة ثقل موازنة ومجرى رأسي في كل جانبیتكون من 
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:كــــــــ الشبابي-ب

:تنقسم الشبابیك من حیث حركة الغلق والفتح إلى األنواع الرئیسیة التالیة

: شباك مفصلي - ١
�ΔϔϠπ ѧϟ�ϙήѧΤΘΗϭ�ΔϨϴϜγ�ϭ�ΓΩΎϋ�Εϼμ ϔϤΑ�ΔϴΒϧΎΠϟ�ΎϬϤϮϗ�ΪΣ�Ϧϣ�Ύϴγέ�ΔϘϠόϣ�ήΜϛ�ϭ�ΔϔϠο �Ϧϣ�ϥϮϜΘϳ

).الشیش(مسیة  وللخارج في حالة ضلف الش،للداخل في حالة شباك فارغ زجاج

:  شباك قالب- ٢
�ΔϘϠόϣ�ήΜϛ�ϭ�ΔϔϠο �Ϧϣ�ϥϮϜΘϳΎϴϘϓ�Ϧѧϣ�ϰѧϠϋ�Ϧѧϣ�ϭ�Ϟϔѧγ�Εϼμ ѧϔϤΑ�ΐ ѧγΎϨϣ�ΔѧϛήΣ�ί ΎѧϬΟ�Δτ ѧγϮΑ�ϭ��

.في جھة واحدة فقطوتتحرك الضلفة 

:)رأسیا أو أفقیا (محوري شباك  -٣
ήѧΜϛ�ϭ�ΔϔϠѧο �Ϧѧϣ�ϥϮϜΘϳΚѧϴΤΑ��ϙήѧΤΘΗ��ϒϠπ ѧϟϮϠόϟ�α ήѧϟ�ϦϴѧΑ�ΖѧΒΜϣ�ϲѧγέ�έϮѧΤϣ�ϰѧϠϋ�α ήѧϟϭ�Δѧϳ

.  لضلفةا قائمي مثبت بین أفقيعلى محور الضلف تتحرك أو . السفلیة للضلفة

:  شباك منزلق أفقیا- ٤
�ΓΪѧΣϭ�ΔϜѧγ�ϰѧϠϋ�ΎѧϴϘϓ�ϖѧϟΰϨϳ�ήѧΜϛ�ϭ�ΔϔϠο �Ϧϣ�ϥϮϜΘϳ�Ύѧόϣ�ϥΎѧϨΛϻ�ϭ�ΔϴϠϔѧγ�ϭ�ΔѧϳϮϠϋ���ί ΎѧϬΟ�Δτ ѧγϮΑ

.حركة مناسب

:شباك منزلق رأسیا  - ٥
.على دالئل حركة جانبیة أو باستخدام جھاز حركة مناسب أو ثقل موازنة تنزلق رأسیا یتكون من ضلفة

:شمسیة حصیرة  شباك - ٦
�Ϧϣ�ϥϮϜΘϳΓήϴμ Σ�ΔϴδϤη��ΔѧϳϮϠόϟ�ΎѧϬΘϳΎϬϧ�ΖѧΒΜΗ�Δρήѧη�Δτ ѧγϮΑ�ΔѧϴΒϧΎΟ�ϱέΎѧΠϣ�ϰѧϠϋ�Ϟϔѧγϭ�ϰѧϠϋ�ϰϟ·

.حول طنبور تلف حولھ الحصیرة عند الفتح

:ضلفة تصنيف األبواب والشبابيك من حيث تكوين ال-٢

:وابـــــــــ األب-أ

:تنقسم األبواب من حیث حركة تكوین الضلفة إلى األنواع الرئیسیة التالیة

:  باب تجلید أبلكاچ-١
.باألبلكاچوفیھ یتم تجلید الضلفة بالكامل بما فیھا ھیكل الضلفة أو عظم الضلفة 

:   باب تسقیط أبلكاچ-٢
�ΰϳήϔΗ�ϢΘϳ�Ϫϴϓϭ�ϪΟϭ�ΔϔϠπ ϟ�ϢψϋϷ�ϚϤδΑ�̧ΎϜϠΑϳ�Ϊϗϭ�̧ΎϜϠΑϷ�ςϴϘδΗ�ϢΘϳ�ϢΛ�ΩϮѧϋ�Ϧѧϣ�ΕΎѧϴϠΣ�ΖѧϴΒΜΗ�ϢΘѧϴ

.األبلكاچخشبیة على محیط 

):أو باب حشوات(  باب حشو -٣
�ΰѧϳήϔΗ�ϞѧΧΩ�ΕϮθѧΣ�ΓΪѧϋ�ϭ�ΓΪѧΣϭ�ΓϮθѧΣ�ΖѧϴΒΜΗ�ϢΘѧϳ�ϪϴϓϭΔϔϠπ ѧϟ�Ϣѧψόϟ�ΔѧϴϠΧΪϟ�ΏΎѧϨΟϷ�ϲѧϓ��ϥϮѧϜΗϭ�

.الحشوات إما من أخشاب طبیعیة أو مصنعة أو من أي مادة أخرى

:سبرس  باب -٤
�ϢΘѧѧϳ�Ϫѧѧϴϓϭ�ΕϮθѧѧΣ�ΖѧѧϴΒΜΗϦѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋΔѧѧϠΎϤϟ�ϭ�ΔѧѧϴϘϓϷ�ϭ�Δϴѧѧγήϟ�α ήΒδѧѧϟ�ΡϮѧѧϟ�ΔϔϠπ ѧѧϟ�Ϣѧѧψϋ�ϲѧѧϓ���

.والسبرس الرأسي أكثر شیوعا

:شمسیةباب ضلف   -٥
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�ϲΒθΧ�ϞϜϴϫ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗϭ�ΔϔϠπ ϟ�Ϣψϋ���˯ΰѧΠϟ�ϲѧϓ�ϭ�ΔϔϠπ ѧϟ�ωΎѧϔΗέ�ϞѧϣΎϜΑ�Ύѧϣ·�ΔϴδѧϤθϟ�ϕέϭ�ϱϮΘΤϳ
.ة سفلیةالجزء السفلي یكون حشوالعلوي منھا فقط و

:خشب فارغ زجاجباب ضلف   -٦
�ϲΒθΧ�ϞϜϴϫ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗϭ�ΔϔϠπ ϟ�Ϣψϋ���ϲѧϓ�ϭ�ΔϔϠπ ѧϟ�ωΎѧϔΗέ�ϞѧϣΎϜΑ�Ύϣ·�ΝΎΟΰϟ�ϝΎΒϘΘγϻ�ΰϬΠϣ�ϥϮϜϳϭ

ΔϴϠϔγ�ΓϮθΣ�ϥϮϜϳ�ϲϠϔδϟ�˯ΰΠϟϭ�ςϘϓ�ΎϬϨϣ�ϱϮϠόϟ�˯ΰΠϟ��ϰѧϠϋ�Ϧѧϣ�ςϴϘδΘϟΎΑ�Ύϣ·�ϥϮϜϳ�ΝΎΟΰϟ�ΐ ϴϛήΗϭ�
�ϲΑΎΤγ��όο ϮΑ�ϭΐ θѧΧ�ΔѧΘϛΎΒΑ�ϪѧϴϠϋ�ϞѧϴϔϘΘϟ�ϢѧΛ�ΔϔϠπ ѧϟ�ϲѧϓ�Ϫѧϟ�ΰѧϬΠϣ�ϥΎѧϜϣ�ϲѧϓ�Ϫ��τ δѧϤϟ�ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗϭ�

�ΕΎѧѧόΑήϣ�ϰѧѧϟ·�ΔϴΒθѧѧΧ�ΩϮϋ ѧ́ѧΑ�ϪϤϴδѧѧϘΗ�ϢΘѧѧϳ�ϭ�ΪѧѧΣϭ�τ δѧѧϣ�ΔϔϠπ ѧѧϟ�Ϣѧѧψϋ�ϦϴѧѧΑ�έϮμ ѧѧΤϤϟ�ϲΟΎѧѧΟΰϟϭ�
 ).ضلفة سلسلة:(طراز الضلفةسمي ی وفي ھذه الحالة زخرفیھمستطیالت كناحیة 

:سلك نملیةباب ضلف   -٧
ϟ�ϥϮϜΘΗϭ�ΔϠϘΘδѧϣ�ΔϔϠѧο �ΎѧϬϴϠϋ�ΖѧΒΜϳ�ΚѧϴΤΑ�ΔϔϠπ ѧϟ�ΰѧϬΠΗϭ�ˬΔѧϴϠϤϨϟ�ϚϠѧγ�ϱϮѧΘΤϳ�ΐ θѧΧ�ϞѧϜϴϫ�Ϧϣ�ΔϔϠπ

).باندة(خشب فارغ زجاج صغیرة 

:سمر  باب -٨
 .متجاورة بواسطة عوارض أفقیة أو أفقیة ومائلةمن مجموعة ألواح رأسیة  الضلفة تجمیعوفیھ یتم 

:كـــ الشبابي-ب

:ضلفة إلى األنواع الرئیسیة التالیةتنقسم الشبابیك من حیث تكوین ال

:  ضلفة خشب شمسیة-١
.یحتوي أوراق الشمسیة بكامل ارتفاع الضلفة) عظم الضلفة(وتتكون من ھیكل خشبي 

:  ضلف خشب فارغ زجاج-٢
�ϲΒθΧ�ϞϜϴϫ�Ϧϣ�ϥϮϜΘΗϭ�ΔϔϠπ ϟ�Ϣψϋ���ϲѧϓ�ϭ�ΔϔϠπ ѧϟ�ωΎѧϔΗέ�ϞѧϣΎϜΑ�Ύϣ·�ΝΎΟΰϟ�ϝΎΒϘΘγϻ�ΰϬΠϣ�ϥϮϜϳϭ

�ϱϮϠόϟ�˯ΰΠϟΔϴϠϔγ�ΓϮθΣ�ϥϮϜϳ�ϲϠϔδϟ�˯ΰΠϟϭ�ςϘϓ�ΎϬϨϣ���ϰѧϠϋ�Ϧѧϣ�ςϴϘδΘϟΎΑ�Ύϣ·�ϥϮϜϳ�ΝΎΟΰϟ�ΐ ϴϛήΗϭ
�ϲΑΎΤγ�ϭ��Αΐ θΧ�ΔΘϛΎΒΑ�ϪϴϠϋ�ϞϴϔϘΘϟΎ���τ δѧϣ�ΔϔϠπ ѧϟ�Ϣψϋ�ϦϴΑ�έϮμ ΤϤϟ�ϲΟΎΟΰϟ�τ δϤϟ�ϥϮϜϳ�Ϊϗϭ

�ΕΎѧόΑήϣ�ϰѧϟ·�ΔϴΒθѧΧ�ΩϮϋ ѧ́Α�ϪϤϴδѧϘΗ�ϢΘѧϳ�ϭ�ΪΣϭϭϤδѧϳ�ΔѧϟΎΤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓϭ�ϪѧϴϓήΧί �ΔѧϴΣΎϨϛ�ΕϼϴτΘδѧϣ��ϲ
). ضلفة سلسلة:(طراز الضلفة

:  ضلف سلك نملیة-٣
ϭΗ�ϥϮϜΘ�ΔϔϠπ ϟ�ˬΔѧϴϠϤϨϟ�ϚϠѧγ�ϱϮѧΘΤϳ�ΐ θѧΧ�ϞѧϜϴϫ�ϦϣΚѧϴΤΑ�ΔϔϠπ ѧϟ�ΰѧϬΠΗϭѧϬϴϠϋ�ΖѧΒΜϳ�Ύ�ΔϠϘΘδѧϣ�ΔϔϠѧο �

).باندة(خشب فارغ زجاج صغیرة 
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:العناصر اخلشبية املستخدمة يف تصنيع األبواب والشبابيك اخلشبية: ثانيا

: احللـــــق-١

�ϖѧѧϠΤϟ�ϢѧѧΛ�ςΎѧѧΤϟ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧΒΜϳ�ΐ θѧѧΨϟ�Ϧѧѧϣ�ί ϭήѧѧΑ�Ϧѧѧϋ�ΓέΎѧѧΒϋ
�Ϧѧϣ�ϦϜϤΘѧϧ�ϲѧϜϟ�Εϼμ ѧϔϤΑ�ϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎѧΒϟ�ϒϠѧο �ϪѧϴϠϋ�ΐ ϛήΗ

.فتح وغلق الضلف
�ϙΎΒθѧϟ�ϖѧϠΣ�ϥϮѧϜΘϳ�ΎѧϤϨϴΑ�ωϼο �ΔΛϼΛ�Ϧϣ�ΏΎΒϟ�ϖϠΣ�ϥϮϜΘϳ

ωϼο �ΔόΑέ�Ϧϣ���ϥΎϴϤδѧϳϭ�Ϧϴϴѧγέ�ϦϴϴΒϧΎѧΠϟ�ϦϴόϠπ ϟ��ϲϤΎѧϗ
ϖϠΤϟ��ϰϤδϳ�ϱϮϠόϟ�ϊϠπ ϟ�ˬ�ϠΤϟ�ΓήΒόϣϖ���ϭ�ΎѧϴϘϓ�ϥϮѧϜϳ�Ϊϗϭ
ΎϴϨΤϨϣ���ϰϤδϳϭ�ϙΎΒθϟ�ϖϠΣ�ϲϓ�ςϘϓ�ΪΟϮϳ�ϲϠϔδϟ�ϊϠπ ϟ��ΔδѧϠΟ
ϖϠΤϟ�ˬ�ϥϮѧϜϠΒϟ�ΏΎѧΑ�ϖѧϠΣ�ϲѧϓ�ϲϠϔѧγ�ϊ ѧΑέ�ϊ Ϡѧο �ΪѧΟϮϳ�ΎϧΎϴΣϭ�

.المكون من ضلف شیش وزجاج
�ϭ�ΏΎѧѧѧΒϟ�ϢѧѧѧΠΣϭ�ωϮѧѧѧϨϟ�ΎѧѧѧϘΒρ�ΔѧѧѧϔϠΘΨϣ�ΩΎѧѧѧόΆΑ�ϖѧѧѧϠΤϟ�ϊ Ϩμ ѧѧѧϳ

ϙΎΒθϟˬ�ςΎѧΤϟ�ϚϤѧγ�ΎѧϤϛ�ϪѧϴϠϋ�ΖѧΒΜϤϟ��δѧϤϟ�ήΛΆѧϳ�Ϛϟάѧϛϭ�ϯ ϮΘ
ˬϖѧѧϠΤϟ�ΩΎѧѧόΑ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϲѧѧϓ�ϰѧѧϨΒϤϠϟ�ϱΩΎμ ѧѧΘϗϻ�ΔѧѧϣΎΨϓ�ΕΩί �ΎѧѧϤϠϜϓ�

β ϜόϟΎѧΑ�β Ϝόϟϭ�ˬήΒϛ�ΩΎόΆΑ�ΏΎθΧϷ�Ϫϴϓ�ϞϤόΘγ�ΎϤϠϛ�ϰϨΒϤϟ��
: وبشكل عام
ΏΎѧѧΒϟ�ϖѧѧϠΣ���ωΎѧѧτϘΑ�ϥϮѧѧϜϳ˻î˽�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΒϏήϟ�ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓϭ�ˬΔѧѧλ ϮΑ�

�Ϧѧѧϋ�ϖѧѧϠΤϟ�ωΎѧѧτ ϗ�ΩΎѧѧόΑ�ϞѧѧϘΗ�ϻ�ϒϴϟΎѧѧϜΘϟ�ϲѧѧϓ�ΩΎμ ѧѧΘϗϻ˺ �˾�î�˼
Δѧѧλ ϮΑ��ΎѧѧΒϟ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·ϭ�ϥ�ΎѧѧϣΈϓ�ΔѧѧΑϮρ�ϒμ ѧѧϧ�ςΎѧѧΣ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧΘΒΜϣ�Ώ

�ωΎτϘΑ�ϖϠΤϟ�ϥϮϜϳ˻î˽�ωΎτϘΑ�ϥϮϜϳ�ϥ�Ύϣ·ϭ�Δλ ϮΑ�˾î˺ ˿�Ϣѧγ
�ί ΎΠϣ�ϖϠΤϟ�ΩΎόΑ�ϰϠϋ�ϖϠτ ϳϭ˻î̀�ΩΎѧόΑϷ�ϩάѧϬΑ�ϥϮѧϜϳϭ�Δλ ϮΑ

ϦϴѧΘϬΠϟ�ϲѧϓ�ν ΎѧϴΒϟ�ϲѧϬΟϭ�ϊϣ�ϖϠΤϟ�ϲϬΟϭ�ϡΪΨϳ�ϲϜϟ���Ϋ·�Ύѧϣ
�ϒϠπ ѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�Ϧϴϔѧѧλ �Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜϣ�ΏΎѧѧΒϟ�ϥΎѧϛ��ϥϮѧѧϜϣ�ϥϮѧѧϜϠΒϟ�ΏΎѧѧΑ

ѧѧѧϟ�Ϧѧѧѧϣ�ϦϴϔѧѧѧλϒϠπ��ΝΎѧѧѧΟί ϭ�ζ ϴѧѧѧη���ϖѧѧѧϠΤϟ�ωΎѧѧѧτ ϗ�ϥϮѧѧѧϜϴϓ
˻î˿Δλ ϮΑ���ϖѧϠΤϟ�ΎѧϬϴϓ�άΧ́ϳ�ΏϮΑϷ�Ϧϣ�Δλ ΎΧ�ΕϻΎΣ�ϙΎϨϫϭ

.أبعاد وأشكال خاصة
ϙΎΒθϟ�ϖϠΣ���ϒϠπ ϟ�Ϧϣ�Ϧϴϔλ �ϙΎΒθϟ�ϥΎϛ�Ϋ·���ΝΎѧΟί ϭ�ζ ϴѧη
�ϖѧѧϠΤϟ�ϥϮѧѧϜϳ˻î˿�ϒϠπ ѧѧϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΣϭ�ϒѧѧλ �ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�Ύѧѧϣ�Δѧѧλ ϮΑ

.بوصة٤×٢فال تقل أبعاد قطاع الحلق عن ) زجاج فقط(

:شكل قطاع الحلق
ϞϴτΘδѧѧϣ�ωΎѧѧτ ϗ�Ϧѧѧϣ�ϖѧѧϠΤϟ�ϊ Ϩμ ѧѧϳ�ΓΩΎѧѧϋ���ΰѧѧϳήϔΗ�ϢΘѧѧϳϭϖѧѧϠΤϟ�

ϙΎΒθϟ�ϭ�ΏΎΒϟ�ϒϠο �ϝΎΒϘΘγϻ���ΔϔϠπ ѧϟ�ν ήόΑ�ΰϳήϔΘϟ�ϥϮϜϳϭ
�˾ΩΎѧѧΘόϤϟ�ϲѧѧϓ�Ϣѧѧγ���ϖѧѧϤόΑϭ˺�Ϧѧѧϋ�ΰѧѧϳήϔΘϟ�ϖѧѧϤϋ�Ϊѧѧϳΰϳ�ϻϭ�Ϣѧѧγ

˺ �˻˾Ϣγ���Ύѧϣ�Ϋ·�ΔѧϟΎΣ�ϲѧϓ�ς ѧϘϓ�ΓΪѧΣϭ�ΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�ΰѧϳήϔΘϟ�ϥϮѧϜϳϭ
ف واحد من الضلف وفي ھذه الحالة كان الباب أو الشباك من ص

ϛϮѧѧγ�ήδѧѧϛ�ϢΘѧѧϳΔ�ϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·�Ύѧѧϣ�ˬϯ ήѧѧΧϷ�ΔѧѧϬΠϟ�
�ϒϠπ ϟ�Ϧϣ�Ϧϴϔλ�ΝΎѧΟί ϭ�ζ ϴη���ϦϴѧΘϬΠϟ�Ϧѧϣ�ΰѧϳήϔΘϟ�ϥϮѧϜϴϓ

.الستقبال ضلفتي الشیش والزجاج
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: أجزاء الحلقتجمیع

ΖϴΒΜΗ�ϢΘϳ��ξ όΒϟ�ΎϬπ όΑ�ϲϓ�ϖϠΤϟ�˯ΰΟ�ϖϴθόΘϟΎΑ��ϱΩΎϋ�ϥΎδϟϭ�ήϘϧϱέΎϔϨϏ�ϭ���ϲѧϓ�ϥΎδϠϟ�ϥϮϜϳϭ
�ΓήѧѧΒόϤϟ�ϲѧϓ�ήѧѧϘϨϟϭ�ϖѧѧϠΤϟ�ϢϮѧϗ�ΔδѧϠΠϟϭ�ΓήѧѧΒόϤϟ�ϭ����ήѧѧϘϨϟ�ϥϮѧѧϜϳ�ήϴϐѧѧλ �ϖѧϠΤϟ�ν ήѧѧϋ�ϥΎѧѧϛ�Ϋ·ϭ

.یكون النقر واللسان مزدوج) جاجحلق باب أو شباك شیش وز(واللسان مفرد وإذا كان كبیرا 

: تثبیت الحلق في الحائط
ϴτ θѧѧΘϟ�ϞѧѧΒϗ�Ύѧѧϣ�ΔѧѧϠΣήϣ�ϲѧѧϓ�ϢΘѧѧϳΕΎΒˬν ΎѧѧϴΒϟ�άѧѧϴϔϨΗ�ϞѧѧΒϗϭ�ν ΎѧѧϴΒϠϟ�ΞϘΒѧѧϟ�ϞѧѧϤϋ�ΪѧѧόΑ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�Ϟπ ѧѧϔϳϭ���

�Ϧѧϋ�ϞѧϘϳ�ϻ�ΎϫΩΪѧϋ�ςΎΤϟ�ϲϓ�ΔϴΒθΧ�ήϴΑϮΧ�ϲϓ�ήϴϣΎδϤϟ�ϕΩ�Δτ γϮΑ�ΔϔϴϔΨϟ�ΏϮΑϸϟ�ϥϮϜϳ�ΖϴΒΜΘϟϭ
˼ϖϠΤϟ�ϲϤΎϗ�Ϧϣ�ϢΎϗ�ϞϜϟ�ήϴΑϮΧ����ΪѧϳΪΣ�ι ϮѧΧ�Ϧϣ�ΕΎϧΎϛ�Δτ γϮΑ�ΎϬΘϴΒΜΗ�ϥϮϜϴϓ�ΔϠϴϘΜϟ�ΏϮΑϷ�Ύϣ

. كانات لكل قائم من قائمي الحلق٣سم وال یقل عدد الكانات عن ١٥بطول مم ٤٥×٣٧قطاع 
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: العظـــم-٢

�ϥϮѧϜϳ�ΐ θѧΨϟ�Ϧѧϣ�ί ϭήѧΑ�Ϧѧϋ�ΓέΎΒϋ�ϙΎΒθϟ�ϭ�ΏΎΒϟ�ΔϔϠο �Ϣψϋ
.ھو الھیكل الرئیسي للضلفة والذي یثبت فیھ باقي مكونات الضلفة
ωϼѧο �ΔѧόΑέ�Ϧѧϣ�ϙΎΒθѧϟ�ϭ�ΏΎΒϠϟ�˯Ϯγ�ΔϔϠπ ϟ�Ϣψϋ�ϥϮϜΘϳ��

�ϥΎϴϤδѧѧϳϭ�Ϧϴϴѧѧγέ�ϦϴϴΒϧΎѧѧΠϟ�ϦϴόϠπ ѧѧϟ�ϤΎѧѧϗϢѧѧψόϟ�ϲ���ΎѧѧϤϬϨϣ�Ϟѧѧϛ
�ϰϤδΗ�ΔϣΎτ γ·�ˬ�ϰϤδϳ�ϱϮϠόϟ�ϊϠπ ϟ��ΔϳϮϠϋ�α έ���ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗϭ

ΎѧѧѧϴϨΤϨϣ�ϭ�ΎѧѧѧϴϘϓ�ϱϮѧѧѧϠόϟ�ϊϠπ ѧѧѧϟ���ϰϤδѧѧѧϳ�ϲϠϔδѧѧѧϟ�ϊϠπ ѧѧѧϟϭ��α έ
" .قدمة الباب"ویسمى في األبواب " سفلیة

�ΔϣΎτѧѧγϹ�ωΎѧѧτ ϗ�ΩΎѧѧόΑ�ϥϮѧѧϜΗ�Ύѧѧϣ�ΓΩΎѧѧϋϭ�Βθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�ϢѧѧψϋϙΎ��
�ΩΎόΆΑ˻î˽�ϭ�ΏΎѧΒϟ�ϢϴϤμ ѧΗ�ϑ ϼΘΧΎѧΑ�ϒѧϠΘΨΗ�Ϊѧϗ�ΎѧϬϧ�ϻ·�ˬΔѧλ ϮΑ
. الشباك

ΩΎѧѧόΑ�ϞѧѧϘΗ�ϻϭϙΎΒθѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧΒϟ�Ϣѧѧψϋ�ωΎѧѧτ ϗ��Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϳΩΎόϟ�ϒϠπ ѧѧϠϟ�
˻î˼�ΔϔϠπ ϟ�ϞϘΗ�ϻϭ�ˬΔλ ϮΑ�Δϋήθϟ�ΓΪϧΎΒϟ���Ϧѧϋ˺ �˾î˼Δѧλ ϮΑ�
. ) زجاج المثبتة على ضلفة سلكغالشباك الفار: مثال(

�α ήϟ�ΩΎόΑ�ΪϳΰΗ�ϥ�ϦϜϤϳϭ�Ϣѧψϋ�ωϼѧο �ϲϗΎѧΑ�Ϧϋ�ΏΎΒϠϟ�ΔϴϠϔδϟ
.بوصة٨×٢ أو ٦×٢الضلفة لتصل إلى 

: أجزاء العظمتجمیع
��ϢΘѧѧϳ�ΎϬπ ѧѧόΑ�ϲѧѧϓ�Ϣѧѧψόϟ�˯ΰѧѧΟ�ΖѧѧϴΒΜΗ

ξ όΒѧѧϟ�ϖϴθѧѧόΘϟΎΑ���ϱΩΎѧѧϋ�ϥΎδѧѧϟϭ�ήѧѧϘϧ
ΝϭΩΰѧѧϣ�ϭ�Ωήѧѧϔϣ���ϲѧѧϓ�ϥΎδѧѧϠϟ�ϥϮѧѧϜϳϭ

�ϲѧѧѧϓ�ήѧѧѧϘϨϟ�ϭ�ΔѧѧѧϣΪϘϟϭ�ΔѧѧѧϳϮϠόϟ�α ήѧѧѧϟ
.قائمي العظم
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: السؤاسات -٣

Ϩϋ�ϲѧѧϫ�ϞѧѧΧΩ�Ύϴѧѧγέ�ϭ�ΎѧѧϴϘϓ�ΖѧѧΒΜΗ�ΔϴΒθѧѧΧ�ήѧѧλ Ύ
�ΔϣΎτ ѧѧγϹ�ϰѧѧϟ·�ΔϣΎτ ѧѧγϹ�ϦϴѧѧΑ�Ύѧѧϣ�ϒϠπ ѧѧϟ�Ϣѧѧψϋ
�ϰѧѧѧϟ·�ΕΎϣΎτѧѧѧγϹ�ϦϴѧѧѧΑ�ΔΣΎδѧѧѧϤϟ�ϢϴδѧѧѧϘΘϟ�ΔѧѧѧϠΑΎϘϤϟ

.مساحات أصغر
�ΕΎγΆδѧѧѧѧϟ�ϥϮѧѧѧѧϜΗ�ΪѧѧѧѧϴϠΠΘϟ�ΏϮѧѧѧѧΑϷ�ϲѧѧѧѧϓ�ήѧѧѧѧϴϏ

ΓήϫΎѧѧѧυˬ�ϥϮѧѧѧϜΗϭ��ΔϴΒθѧѧѧΧ�ΕΎόΒμ ѧѧѧϣ�Ϧѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧΒϋ
�Ϧѧѧϋ�Ϊѧѧϳΰϳ�ϻ�ΎѧѧϬϋΎτ ϗ˽î˽�ϞѧѧΧΩ�ϲѧѧϓ�ΖѧѧΒΜΗϭ�Ϣѧѧγ
ϮΑϷ�ϒϠπ ϟ�Ϣψόϟ�ΔѧϠϴϠϗ�ΕΎϓΎδϣ�ϰϠϋ�ΪϴϠΠΘϟ�Ώ

أما في . لكي یثبت فوقھا وفوق العظم تجلید الباب
�ϒϠѧѧο�ΝΎѧѧΟί �ύέΎѧѧϓ�ΐ θѧѧΨϟ�ϚϴΑΎΒθѧѧϟϭ�ΏϮѧѧΑϷ

�ΕΎγΆδѧѧѧϟ�ϥϮѧѧѧϜΘϓΓήϫΎѧѧѧυˬϭ��ΕΎόΒμ ѧѧѧϤϟ�ϲѧѧѧϫ
�ΓΪѧΣϮϟ�ΔϔϠπ ѧϟ�ϞϜη�ϢδϘΗ�ϲΘϟ�Δϴγήϟϭ�ΔϴϘϓϷ

.إلى عدة مستطیالت

: احلشــوات-٤

ηΧ�ϥϣ�Ύϣ·��ΏΎηѧΧ�ϭ�ΔѧϳόϳΑρ�ΏΎعبارة عن مسطحات
�ΏΎѧΒϟ�Ϣψϋ�ϲϓ�ΖΒΜΗ���ϲѧϓمصنعة أو من أي مادة أخرى

ΏΎѧѧѧΒϟ�Ϣѧѧѧψόϟ�ΔѧѧѧϴϠΧΪϟ�ΐ ѧѧѧϧϮΠϟ�ϲѧѧѧϓ�έϮѧѧѧϔΤϣ�ϯ ήѧѧѧΠϣ���
.بوصة١.٥ إلى ١وسمكھا المعتاد یتراوح من 



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١٢-١١

: ألواح السربس-٥

�Ϧѧϣ�ϚϤδѧΑ�ΔϴΒθѧΧ�ΡϮѧϟ�Ϧϋ�ΓέΎΒϋ�ΕϮθΤϟ�ωϮϧ�Ϧϣ�ι ΎΧ�ωϮϧ�ϲϫ˺-�˺ �˾ήѧόΑϭ�ˬΔѧλ ϮΑ��ν
Δλ˽-٣من  ϮΑ���ϥΎδѧϟϭ�ΔѧϬΟ�Ϧѧϣ�ί ήѧϔϣ�ϯ ήѧΠϣ�ΎѧϬΑ�ϥϮѧϜΗ�ξ όΒϟ�ΎϬπ όΑ�ϲϓ�α ήΒδϟ�ΡϮϟ�ϖϴθόΘϟϭ

�ΔѧϘϳήτ Α�ϖθѧόΘϟ�ϦϴѧΘϬΠϟ�Ϧѧϣ�ήϫΎυ�ΰϳήϔΗ�Γί ήϔϣ�ϭ�ˬϦϴΘϬΠϟ�Ϧϣ�ί ήϔϣ�ϯ ήΠϣ�ϭ�ˬϯ ήΧϷ�ΔϬΠϟ�Ϧϣ
ϒμ ϧ�ϰϠϋ�ϒμ ϧ���ΕΎϣΎτѧγϹ�ϲѧϓ�ΎѧϬϟ�έϮѧϔΤϣ�ϯ ήѧΠϣ�ϲѧϓ�ΔϔϠπ ѧϟ�Ϣѧψϋ�ϲѧϓ�α ήΒδѧϟ�ΡϮѧϟ�ΖѧΒΜΗϭ

.  من ألواح السبرس وعظم الضلفةبواسطة سمارة زان محفور لھا تفریز في كالوالرؤوس أو 

: التجليد-٦

.ھو تجلید ضلفة الباب من جھة واحدة أو من الجھتین
.مم٥مم والسائد ھو سمك ٥-٣یكون من ألواح األبلكاج وبسمك من : تجلید أبلكاج

.مم٦بألواح خشب حبیبي بسمك : حبیبيبخشب تجلید 
.مم أو أكثر٥ –مم ٢.٥ وبسمك من MDFتجلید بخشب 

�ΔϔϠπ ѧѧϟ�ΔΣΎδѧѧϣ�ϞѧѧϣΎϛ�ΪѧѧϴϠΠΘϟ�τ δѧѧϣ�ϞϤθѧѧϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳϭ�ϰѧѧτ ϐϣ�Ϣѧѧψϋ�ϰѧѧϠϋ�ΪѧѧϴϠΠΗ����ϲѧѧϓ�Ϫѧѧϟ�ί ήѧѧϔϳ�ϥ�ϭ
�ϰϤδѧϳϭ�ϑ ϮθѧϜϣ�Ϣѧψόϟ�ϥϮѧϜϳ�ΚѧϴΤΑ�Ϫϟ�Δμ μ ΨϤϟ�ΔΣΎδϤϟ�ϲϓ�ΪϴϠΠΘϟ�ςϴϘδΗ�ϢΘϳϭ�Ϣψόϟ�ϑ ϮΣ��ςϴϘδѧΗ

.أو تجلید أبلكاج على عظم مكشوف) أبلكاج



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١٣-١١

: البــــر-٧

�Δѧѧѧϴτ ϐΗ�ΎѧѧѧϬΘϔϴυϭ�ΔϴΒθѧѧѧΧ�ΔΤϳήѧѧѧη�Ϧѧѧѧϋ�ΓέΎѧѧѧΒϋ
ςΎѧѧΤϟ�ΔѧѧϬΟϭ�ν ΎѧѧϴΑ�ϊ ѧѧϣ�ϖѧѧϠΤϟ�ϞѧѧΑΎϘΗ���ϒѧѧϠΘΨϳϭ
�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧΒΗ�ϩΩΎѧѧόΑϭ�ϚϤδѧѧϟϭ�ν ήѧѧόϟ�ϲѧѧϓ˺î˾�Ϣѧѧγ

�ϰѧѧΘΣ˻î˺ ˻ �˾�Ϯѧѧϫ�ΩΎѧѧΘόϤϟϭ�ˬϢѧѧγ˺ �̀î̀ �˾Ϣѧѧγ��
�ϖѧѧѧϠΤϟ�έϮѧѧѧΠΑ�ϦϳΎϓΪѧѧѧϟ�ϲѧѧѧϓϭ�ϖѧѧѧϠΤϟ�ϲѧѧѧϓ�ΖѧѧѧΒΜϳϭ

.بالمسامیر) خوابیر خشبیة(
�Ϧϴϴѧѧγήϟ�ϦϴόϠπ ѧѧϟ�ˬήѧѧΒϟ�ϲϤΎѧѧϗ�ϥΎϴϤδѧѧϳ�ήѧѧΒϠϟ

وللشبابیك ضلع . الضلع العلوي یسمى معبرة البر
).البر السفلي(رابع سفلي للبر

�Ϧѧѧϣ�ϥϮѧѧϜϳ�ϭ�ΪѧѧΣϭ�˯ΰѧѧΟ�ήѧѧΒϟ�ϢΎѧѧϗ�ϥϮѧѧϜϳ�Ϊѧѧϗϭ
�ΩΎѧѧѧόΆΑ�ϥϮѧѧѧϜϳ�ϲϠϔδѧѧѧϟ�˯ΰѧѧѧΠϟ�ˬϦϴϠμ ѧѧѧϔϨϣ�ϦϳΰѧѧѧΟ

�ϰϤδѧѧϳϭ�ϱϮѧѧϠόϟ�˯ΰѧѧΠϟ�Ϧѧѧϣ�ήѧѧΒϛ�ωΎѧѧτ ϗ��ϲѧѧγήϛ
ήѧѧΒϟ���˯ΰѧѧΠϟ�ϥ�ΚѧѧϴΣ�ΔϧΎϴμ ѧѧϟ�ΔϟϮϬѧѧγ�ϪѧѧΘϔϴυϭϭ
ѧѧο ήϋ�ήѧΜϛϷ�Ϯѧϫ�ϲϠϔδѧϟΔ��Ϫѧѧο ήόΗ�ΔѧΠϴΘϧ�ϒѧϠΘϠϟ�

�ϩΎѧѧϴϤϠϟ�ϭ�ΕΎϣΪμ ѧϠϟ�Δϴѧο έϷ�ϞϴδѧѧϏ���ΔѧѧϟΎΣ�ϲѧѧϓϭ
�ϢΎѧϗ�Ϛѧϓ�ϰѧϟ·�ΔѧΟΎΤϟ�ϥϭΪѧΑ�ϪϟΪΒΘγϭ�ϪϜϓ�ϢΘϳ�ϪϔϠΗ

ϪѧѧϠϤϛ΄Α�ήѧѧΒϟ���ωΎѧѧϔΗέ�β ϔϨѧѧΑ�ήѧѧΒϟ�ϲѧѧγήϛ�ϥϮѧѧϜϳϭ
.طالوزرة لبیاض الحوائ



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١٤-١١

: الباكتـــــة-٨

�ϲѧϓ�ΔϣΪΨΘδѧϤϟ�ΕΎѧϴϠΤϟ�ϯ ΪΣ·�ϲϫ
ΏΎΒϟ�ϒϠο�ϊ ρΎѧϘΗ�ΪѧϨϋ�ϙΎΒθϟ�ϭ�

.العظم مع الحشوة أو الزجاج
ϡΪΨΘδѧѧѧΗ�ΎѧѧѧϤϛΔѧѧѧΘϛΎΒϟ��ΪѧѧѧϨϋ�Ύπ ѧѧѧϳ�

�ΐ ѧѧϧϮΠϟ�ν ΎѧѧϴΑ�ϊ ѧѧϣ�ϖѧѧϠΤϟ�ϊ ρΎѧѧϘΗ
�ϙΎΒθѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ�ϭ�ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧΒϠϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴϠΧΪϟ

ویتم تثبیت الباكتة في ) البلسقاالت(
. الحلق بالغراء والمسمار

ϭ�ΔѧѧѧΘϛΎΒϟ�ΎѧѧѧϬϨϣ�ΓΪѧѧѧϳΪϋ�ϞϜѧѧѧη�ΎѧѧѧϬϟ
�ϊ ΑήϤϟ�ϊ ΑήϤϟ�ϭ�ΔϛϮδѧϟ�ήδѧϛ�ϊϣ
ϨΤϧϻΎΑˬϒτ θѧϟ�ϭ�˯Ύ�ΔѧΘϛΎΑ�ΎѧϬϨϣϭ�

 ومنھا باكتة شكل على شكل حلیة، 
�ϰϤδΗϭ�ΓήΩ�ϊΑέ�ΎϬϋΎτ ϗ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ

. ربع عمودالحالة 
�ΡϭήѧѧΘΗϭ�ΔѧѧΘϛΎΒϟ�ωΎѧѧτ ϗ�ΩΎѧѧόΑ�Ϧѧѧϣ

˹ �˾î˹ �˾�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ·�Δѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϮΑ�
.بوصة١×١

أمثلة على استخدام الباكتة في أعمال النجارة لألبواب والشبابیك



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١٥-١١

: السنارة-٩

�ϊھي  ѧϣ�Ϣѧψόϟ�ϊ ρΎѧϘΗ�ΪѧϨϋ�ΔϣΪΨΘδѧϤϟ�ΕΎϴϠΤϟ�ϯ ΪΣ·
�ΎϬΤτ(L)الحشوة أو الزجاج، وتأخذ شكل حرف  ѧγϭ�

Ϣѧѧѧψόϟ�ϪѧѧѧΟϭ�Ϧѧѧѧϣ�ϦϴѧѧѧϬΟϭ�β ѧѧѧϣϼϳ�ϲϠΧΪѧѧѧϟ��ϥϮѧѧѧϜϳϭ�
Ϣѧѧѧψόϟ�Ϧѧѧѧϋ�ί έΎѧѧѧΑ�ϲΟέΎѧѧѧΨϟ�ΎѧѧѧϬϬΟϭ���ΖѧѧѧϧΎϛ�Ϋ·�Ύѧѧѧϣ

�ϲѧϓ�ΓέΎϨδϟ�ΖΒΜΗϭ" باكتة"غاطسة عن العظم فتسمى 
.العظم بالغراء والمسمار

:لسمارة ا-١٠

�ΩϭΪѧѧΣ�ϲѧѧϓ�ϞϴτΘδѧѧϣ�ϪѧѧϋΎτ ϗ�ϲΒθѧѧΧ�ήμ ѧѧϨϋ˹ �˾î˺�ϰѧѧϟ·�Ϣѧѧγ
˹ �̀î˻�ΏΎθѧѧΧϷ�Ϧѧѧϣ�ΐ Ϡѧѧλ �ωϮѧѧϧ�Ϧѧѧϣ�ϊ Ϩμ ѧѧϳ�Ϣѧѧγ�ϥΰѧѧϟ���ϢΘѧѧϳ

�ϢѧΛ�ˬΎѧϤϬϨϣ�Ϟϛ�ϲϓ�ΰϳήϔΗ�ήϔΤΑ�ΐ θΨϟ�Ϧϣ�ϦϳΰΟ�ΖϴΒΜΗ�ϪΘτ γϮΑ
.یتم تثبیت السمارة في الجزأین

�ξ όΒѧѧѧϟ�ΎϬπ ѧѧѧόΒΑ�α ήΒδѧѧѧϟ�ΡϮѧѧѧϟ�ΖѧѧѧϴΒΜΗ�ϲѧѧѧϓ�ΓέΎϤδѧѧѧϟ�ϞϤόΘδѧѧѧΗ
مل السمارة في تثبیت الحشوات الكونتر كما تستع. وبعظم الضلفة

أو " ٨×"٢(وإذا كان قطاع العظم السفلي كبیر . في عظم الضلفة
�ωΎѧτϘΑ�ΎѧϤϬϨϣ�ϼѧϛ�ΐ) أكثر θѧΨϟ�Ϧѧϣ�ϦϳΰѧΟ�Ϧѧϣ�ϪόϴϨμ ѧΗ�ϦϜϤϴϓ

.وتثبیتھما بالسمارة" ٤×"٢



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١٦-١١

:األبواب والشبابيك اخلشبيةمناذج لبعض : ثالثا

.لى باب حشو موسكيمثال ع) : ٥٠(شكل رقم 



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١٧-١١

.مثال على باب تجلید أبلكاج) : ٥١(شكل رقم 



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١٨-١١

. بنظارة زجاجمثال على باب تجلید أبلكاج) : ٥٢(شكل رقم 



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ١٩-١١

. بشمسیة من أسفلمثال على باب تجلید أبلكاج) : ٥٣(شكل رقم 



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ٢٠-١١

.الخارجمن الداخل وتجلید سبرس كاج من مثال على باب تجلید أبل) : ٥٤(شكل رقم 



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ٢١-١١

.من الخارجضلف باب شمسیة  ٤  والداخل خشب فارغ زجاج من فتین ضلمثال على باب) : ٥٥(شكل رقم 



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ٢٢-١١

. ضلف شمسیة من الخارج٤مثال على شباك ضلفتین خشب فارغ زجاج من الداخل و ) : ٥٦(شكل رقم 



وحة أعمال النجارة لألبواب والشبابیكلالتصمیمات التنفیذیة

                                                                                     ٢٣-١١

عـــــــــــــــــاملراج

.لو المصریةج مكتبة األن– ٢٠٠٢ –محمد أحمد عبد هللا .  د–"  تكنولوجیا البناء–إنشاء مباني   "-١
. المصریةاألنجلو مكتبة – ٢٠٠٤ –محمد أحمد عبد هللا .  د–"  الرسومات التنفیذیة والتفاصیل المعماریة" - ٢
٣ –���ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΪϴϴθѧѧΗ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΔϋϮѧѧγϮϤϟ–ϝϭϷ�˯ΰѧѧΠϟ���–Ω����έΪѧѧϴΣ�α ΎѧѧΒϋ�ϕϭέΎѧѧϓ�-�ΔѧѧόΒτ ϟ��

.١٩٩٧ الخامسة
٤ –���ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΪϴϴθѧѧΗ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΔϋϮѧѧγϮϤϟ–ϲ ϧΎѧѧΜϟ��˯ΰѧѧΠϟ���–Ω����έΪѧѧϴΣ�α ΎѧѧΒϋ�ϕϭέΎѧѧϓ�-�ΔѧѧόΒτ ϟ��

.١٩٩٧ الخامسة
٥ –���ϲϧΎѧѧΒϤϟ�ΪϴϴθѧѧΗ�ΎѧѧϴΟϮϟϮϨϜΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧΜϳΪΤϟ�ΔϋϮѧѧγϮϤϟ–ΚѧѧϟΎΜϟ�˯ΰѧѧΠϟ���–Ω���Σ�α ΎѧѧΒϋ�ϕϭέΎѧѧϓ��έΪѧѧϴ-�ΔѧѧόΒτ ϟ��

.١٩٩٧الثالثة 
�ΞϫΎѧϧϣϟ�έϳϭѧρΗϭ�ϡϳϣλ–"  تصمیمات تنفیذیة–تقنیة معماریة  "-٦ ѧΗϟ�ΔϣΎόϟ�ΓέΩϹ�–�ϡϳѧϠόΗϠϟ�ΔѧϣΎόϟ�Δγѧγ΅ϣϟ�

.٢٠٠٤ - المملكة العربیة السعودیة -الفني والتدریب المھني
ϡ���ϱήѧϘΒϟ�Ύѧτ–"  المجلد األول–الموسوعة الحدیثة إلنشاء المباني والمرافق العامة  "– ٧ όϟ�ϮѧΑ�ϒѧϴτϠϟ�ΪѧΒϋ�-

.٢٠٠٣الطبعة السادسة 
ϡ���ϱήѧϘΒϟ�Ύѧτ–"  المجلد  الثاني–الموسوعة الحدیثة إلنشاء المباني والمرافق العامة  "– ٨ όϟ�ϮΑ�ϒϴτϠϟ�ΪΒϋ�-

.٢٠٠٣الطبعة السادسة 
ϲ- " كتب تكنولوجیا الخرسانة المسلحة " – ٩ ϋΎϨμ ѧϟ�ϲϨϔϟ�ϢϴϠόΘϟ�ΞϫΎϨϣ�-ѧϟ��ΔѧϳέΎϤόϤϟ�ΔΒόθ-�ΔѧϴΑήΘϟ�Γέί ϭ��

.والتعلیم
١٠ –����ΔϴΤμ ѧѧϟ�ϝΎѧѧϤϋϷ�ΩϮѧѧϨΑ�ΕΎϔѧѧλ Ϯϣ���-�˯ΎѧѧϨΒϟϭ�ϥΎϜѧѧγϹ�Ι ϮѧѧΤΒϟ�ϲϣϮѧѧϘϟ�ΰѧѧϛήϤϟ�–�ϥΎϜѧѧγϹ�Γέί ϭ�

.٢٠٠٨ -والمرافق والمجتمعات العمرانیة 
١١ –���ϲϧΎѧΒϤϠϟ�ΔϴΤμ ѧϟ�ΕΎѧΒϴϛήΘϟ�ΔѧγΪϨϬϟ�άѧϴϔϨΘϟ�ρϭήѧηϭ�ϢϴϤμ ѧΗ�β γϷ�ϱήμ Ϥϟ�ΩϮϜϟ���-Ϥϟ��ϲϣϮѧϘϟ�ΰѧϛή

.٢٠٠٢ - وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة –لبحوث اإلسكان والبناء 
١٢ –����Ϧѧѧϣ�ΔόϨμ ѧѧϤϟ�ΕΎѧѧϋΎτϘϠϟ�ΔѧѧϴϨϔϟ�ΕΎϔѧѧλ ϮϤϟUPVC"-�˯ΎѧѧϨΒϟϭ�ϥΎϜѧѧγϹ�Ι ϮѧѧΤΒϟ�ϲϣϮѧѧϘϟ�ΰѧѧϛήϤϟ�–

.٢٠٠٨ -وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة 
�ΔѧϴΑήΘϟ�Γέί- الشعبة المعماریة - مناھج التعلیم الفني الصناعي- " ال الصحیة كتب تكنولوجیا األعم " – ١٣ ϭ��

.والتعلیم
ΎѧϨΒϟϭ�ϥΎϜγϹ�Ι˯�- " بنود أعمال النجارة المعماریة "  – ١٤ ϮΤΒϟ�ϲϣϮϘϟ�ΰϛήϤϟ�–�ϖѧϓήϤϟϭ�ϥΎϜѧγϹ�Γέί ϭ�

.٢٠٠٥ -والمجتمعات العمرانیة 
�ΔѧϴΑήΘϟ�Γέί- الشعبة المعماریة - مناھج التعلیم الفني الصناعي- " ةكتب تكنولوجیا النجارة المعماری " – ١٥ ϭ��

.والتعلیم
. جامعة حلوان–عمرو رضوان . د. أ– محاضرات في تصمیم األساسات -١٦


