
 مبنى تشطيب خطوات
 بالطوب ) مرحلة العظم (عمال الخرسانية و البناء انتهاء األبعد 

يتم  تنظيف الموقع و نقل المخلفات الى المقالب العمومية.
بعد مراجعة باالسبرى  نقاط الكهربة أماكن بتحديد الكهربائي يقوم

  .المخطط الهندسى و االتفاق معه على خطوات التنفيذ
والتي تعطيك  (دركسيون  ) من الكهربائي عمل مفاتيحاطلب 

 .كالسلم حرية تشغيل إضاءة مكان محدد من جهتين
معد من مفاتيح المطبخ بناًء على مخطط  و لبرايزالتأسيس يتم 

 البرايزالمطابخ يحدد فيه مكان  قبل أحد الشركات المتخصصة في
 بريزةتأسيس  ليتم الحوضيف و الثالجة و وكرويو الفرن والم

 .الحوض يمكن استخدامها مستقبالكون أسفل ت
  .الكهربائي بالتكسير و تركيب العلب الكهربية أيبد

لكل دور بناء على ( الطبلون  )الكهرباء  تحديد سعة قاطعيتم 
أن يتم معرفة  أيضًا حمولة التكييف و يجباحتياج المنزل و 

في زيادة  ىأحمال التكييف من قبل شركة التكييف مع عمل احتياط
  .مستقباًل تستجدلألشياء التي قد  سعة القاطع

لكل  لوحة التوزيعالكهربية يتم تركيب  تركيب العلبانتهاء بعد 
 .القاطع تركيب دور بدون

بالستيكية لكل  التكييف بوضع علبتقوم شركة  الوقت نفسهفي 
أو كونسيلد مخفي  حائطىنقطة تكييف سواًء كان التكييف اسبلت 

يجب إبالغ الكهربائي  تكييف صحراويالإذا كان و  أو كاست
  أما عطائه المكان المقترح لعمل مفتاح التشغيلابموقعه و 

فيتم تركيب العلبة البالستيكية  حائطىسبلت اإذا كان التكييف 
تركيب  فى حالةسم و  02أسفل السقف بـ  02*  02مقاس 

شركة  فى االعتبارذلك يؤخذ سقف مستعار يجب أن  تقوم و
 حتى منسوب الحائط داخل  ةمواسير صرف الميا التكييف بتركيب

  الحمام.إلى  توصيلها بدوناألرض 



نقطة تكييف بناء على الكهربائي بتوصيل مصدر كهربي لكل يقوم 
  .شركة التكييف حسب حمولة كل جهاز ما تحدده

و الهندسى حسب المخطط  باالسبرىبعمل تخطيط  السباك يقوم
و الشور و  األحواضو  حمام داخل كل القاعدةيتم مراجعة أماكن 

فى الحمامات من موقعها  الجاكوزي و كل نقطة يجب أن يتم التأكد
  التركيبات.قبل البدء بالتكسير لعمل و المطابخ 
  .سم 02 لقاعدة الحمامالتأسيس 

 .خبو المطا الحماماتالتكسير داخل بالسباك يقوم 
 انتهاء التكسير من قبل السباك و الكهربائي و التكييفبعد 

 .الموقع خارجمخلفات ال نقل يتم تنظيف الموقع و
حسب  هاسالك مع مراعاة سمكاأل الكهربائي بسحبيقوم 

  .سلك أرضي االستخدام لكل جهاز كهربي مع ضرورة تركيب
 توصيلو و المطابخ  الحماماتداخل  التأسيسالسباك بعمل يقوم 

 و عادة تكون (و مطبخ حمام)خط تغذية من السطح إلى كل 
 .بوصة 1و المطابخ  الحماماتالمواسير التي تغذي 

للمداخل و أبواب السطح و أبواب الحديد  تركيب حلوق أبوابيتم  
  .خالفهالشارع و 

تكون  مم و حلوق أبواب الشارع 0صاج سمك  المداخل حلوق 
بعد تركيب حلوق و سم 12بعرض  u على شكل حرف كمرة

  .أبواب الحديد يتم ملئها بخلطة أسمنتية
 الخارجىعمود الغاز لتحديد مكان  التنسيق مع شركةيتم 

شركة الكهرباء بطلب إيصال  في الوقت نفسه يتم التقدم إلى
 .للموقعية الخدمة الكهرب

و األسقف من أي أخشاب أو أكياس أسمنت   الحوائطتنظيف يتم 
يتم وضع شبك  و بالحوائط الفتحات الموجودة  و إغالق جميع

و يتم تركيب شبك  و األعمدة  الحوائط اصل بينوالفلياسة على 
يتم تركيب  و ائط وحال و  األعمدةالزوايا عند التقاء  زاوية في

 و يكون الشبك بشكل مقلوب  الحادة الحوائط شبك على اطراف
 .مستقباًل دهان الزاوية لحماية



بواسطة مسامير صلب و وضع وردة الشبك  التأكد من تركيبيتم 
  .مثبت بشكل ممتاز على كل مسمار و أن يكون الشبك

 ( 56 بوند ادي )إضافة مادة  مع للحوائط عمل الطرطشةيتم 
 بالحوائط.الطرطشة  تساعد على قوة التصاق

  .يكون مغسول و خالي من األتربة رمل خاص للطرطشةستخدم ي
أيام و يتم  7مدة لبالماء  الحوائطرش  انتهاء الطرطشة يتمبعد 

  .للشرب استخدام ماء صالح
توضح سمك  و األوتار للحوائط البؤجبعمل  مقاول اللياسةيقوم 

ء البديتم  بعد ذلكو على جدار مستوي تمامًا اللياسة للحصول
  .بأعمال اللياسة

السطح  غرفثم السطح  دروةاللياسة أواًل في  البدء بأعماليتم 
أن يتم الوصول إلى الدور  أي تكون البداية من السطح إلى

في حال وجود لياسة في األسقف يتم أواًل عمل لياسة و األرضي
  الحوائط.لياسة  األسقف و بعد ذلك

 الخارجتجاه اهناك ميول ب يجب أن يكون الشبابيكلياسة عند 
  .صرف مياه األمطار مباشرة إلى الخارجل الشباكأسفل 
األرضية و  شبكة الصرف الصحي مواسير ركيبتب السباكيقوم 

  .الى شبكة المجارى العموميةتجهة مال

مع مواسير شبكة  عمود العملاتصال عند تفتيش  ةغرف بناء
 و يتم عملالمتجهة الى المجارى العمومية  الصرف األرضية

  .تجاه البيارةامع عمل ميول ب م02تفتيش كل  ةغرف

المائي و الحراري يجب التأكد من أن  قبل البدء في أعمال العزل
 داخل كل غرفة  جميع مواسير التكييف بحالة جيدة من السطح إلى

  الحراري للسطحالمائي و  العمل في العزل أيبد ثم
  األكثر استخدامًا أنواع العزل المائي و الحراري

  مم 0زل مائي روالت بسمك عمل ع
 للسطحأو بولى يورثين سترين يألواح بول زل حراريعمل ع
  وفى نفس الوقت خرسانة ميول زل حراري بيراليتعمل ع



أن يقف مقاول العزل على أعمال  بأعمال العزل يجب أقبل البد
  احتياجاته قبل البدء بالعملاللياسة بالسطح لتلبية 

 يتم تنظيف السطح 
 االنشائى بيراليت زل حراريزل مائي روالت و عع

 ً (لتر 122حبيبات خفيفة الوزن سعة الكيس )البيراليت 
  (كيس أسمنت 0 +ت يأكياس بيرال 6 )يتم خلط البيرالت 

غير سائلة بعد ذلك جيدًا بالماء بحيث تصبح الخلطة  مويتم خلطه
  فردها بالسطح يتم

تصريف  سيفونتجاه اب% 1ل بمي يجب أن يتم عمل البيراليت
سم  6عن  السيفونقل سمك البيراليت عند يبحيث ال  االمطار

 بالسطح كأقل نقطة
سم أو  12قد يصل فيها البيراليت إلى  ن المرتفةكماأما في األ

  أكثر أو أقل بحسب مساحة السطح
  بالماء لمدة يومين رش البيراليتبعد ذلك يتم 

توضع على البيراليت و سم  0  أسمنتية لياسةبعد ذلك يتم عمل 
  يتم رشها بالماء لمدة يومين

سم على أطراف السطح  12 بعد ذلك يتم عمل زاوية مشطوفة
الصحراوي أو  و عند فتحات التكييف  حائطو عند كل  الدروةعند 

 المركزي إن وجدت بالسطح
 عمل دهان برايمر عازل للسطح السطح تمامًا يتمبعد أن يجف 

 مم  0 سمكب الروالتمن  زل المائيبعد ذلك يتم عمل الع
السطح بارتفاع  حوائط الدروة و المائي على  زليتم تركيب الع

  و المركزيوعلى فتحات التكييف الصحراوي أسم  12
يومين  السطح بالماء لمدة لئيتم م العزل المائي أعمالنتهاء ابعد 

 الختبار العزل المائي
  قبل شركة العزل بعد ذلك يتم تفريغ الماء من

شبكة التغذية بالسطح مع تركيب  تركيب مواسيرب السباك  يقوم
  الهواءبالماء و  طهاغو يتم اختبار المواسير بض الخزان العلوى

  .مقاول العزل بتشطيب العزل يقوم المواسير اختبارانتهاء بعد 
  .خالي من األتربةونظيف  يكونللسطح و  الرمل نقلالمبلط ب أيبد



للسطح مع مراعاة عمل  السنجابى  البالط البدء بأعماليتم 
 بحيث ال تزيد مساحة البالط  م( 5 – 0) فواصل للتمدد كل 

 .0م 06عن المتصل 
 للدروة و حوائط السطح. بالط وزرةتركيب و يتم 

 األرضيةالصرف شبكة  أن ينتهي السباك من أعمالبعد 

لوح من القاطع الرئيسي إلى  تالكابال سحبالكهربائي ب يقوم 
  المبنى.داخل  التوزيع

بالماء و  او غمره فى مدخل المبنى مسارات الحفرتسوية يتم 
و عمل  مم 8وضع شبك حديد  و وضع نايلون لألرضية و ادكه

فواصل التمدد بحيث ال تزيد مساحة   مع مراعاة صبة األرضية
  .0م 52البالطة الواحدة عن 

 . للواجهة الرخامالبدء بأعمال يتم 
البدء بأعمال الجبس للغرف و  يتم المبنىاللياسة داخل  انتهاءبعد 

  الحمامات.و الصاالت بدون  الممرات
ليتماسك معها الغراء  تخشينهايجب  للحماماتعمل اللياسة عند 

  الحوائط. سيراميك عند تركيبأو المونة 
  .و المطابخ الحمامات حوائطتركيب السيراميك ليتم 
و المطابخ مع عمل  حوائط الحمامات سيراميكانتهاء بعد 

 حوائطيتم تغطية  قبل البدء في أعمال الجبسو الترويبة لها
  تها.نظاف السيراميك بـ نايلون مع شريط الصق للمحافظة على

من  بوصة لمراوح الشفط و 0 جرجوريتركيب  الحماماتفي يتم 
و يفضل أن يكون جبس فرنسي مقاوم  هاثم عمل الجبس ألسقف

  .للرطوبة
مواسير صرف  تركيبيتم  الجبس لألسقف انتهاء أعمالبعد 

  حمام.للمكيفات إلى أقرب  المياه
 وبالدور األول و السطح  مواسير صرف المكيفات تركيب

إلى  سم فقط و ال يتم توصيلها 62توصيلها إلى داخل الحمام بـ 
 .الحمام ألرضيةزل المائي إال بعد عمل الع) البيبة( الصفاية 



عمل اللياسة الخارجية  يتماللياسة الداخلية  أعمال انتهاءبعد 
  .للواجهات

 الرملللمكيفات يتم توريد  ةمواسيرصرف الميا تركيبانتهاء بعد 
األرضيات للغرف عمومًا بدون  سيراميكو البدء في أعمال  للمبنى

 الحمامات.أرضيات 
األرضيات بـ نايلون مع خيش و  سيراميكذلك يتم تغطية بعد 

  .جبس للمحافظة على األرضيات
لها من و عمل عزل مائي  الحمامات ذلك يتم تنظيف أرضياتبعد 

  .البيتومين المؤكسد و الروالت
يقوم السباك  الحماماتالعزل المائي ألرضيات  أن يجفبعد 

 و البيدية و الحوض وو الشور  للقاعدةالصرف  مواسير تركيبب
يقوم مقاول العزل بالتشطيب خلف ثم و حوض المطبخ  الجاكوزي

  .السباك
باتجاه  %1 لمع عمل مي الحماماتأرضيات  سيراميك تركيبيتم 

و يفضل عند التأسيس  ) البيبة أو سيفون األرضية ( الصفايات
 .تكون في مكان جانبي للصفايات بأن

 .سمنت أبيضأستخدم ي ألرضياتارخام ل بالنسبة 
ال يتم البدء فيه إال بعد االنتهاء من  الشبابيكالواجهات على  رخام

 .اللياسة للواجهات أعمال
مواسير  تركيبيتم  الواجهات الخارجية االنتهاء من أعمالبعد 

  .الخزان األرضي التغذية من
 . ماسورة من قبل شركات الغاز إلى كل مطبخ تركيبيتم 

ل باتجاه الشارع لصرف مع عمل مي المدخل رخام تركيبيتم 
  ة.الميا

  .رصيف الشارع تركيبيتم 

  .الداخلية بأعمال الدهاناتالقيام 



و  الشبابيكيتم تركيب  دهانات الوجه األول انتهاء أعمالبعد 
و مفاتيح  البرايزالخشبية و أبواب الحديد و الدرابزين و  األبواب

  .الكهرباء و اإلضاءة
و الدرابزين و يتم تغطيتها بنايلون بشكل  عمل الدهان لألبوابيتم 

  .محكم
أعمال الدهانات الخارجية للواجهات و  تبدأو في الوقت نفسه 

  .األسوار
 .تمامًا هاعلى األرضيات وتنظيف منالجبس  وإزالة الخيش يتم 
 .الداخل منللمبنى األخير  عمل دهان الوجهيتم 
  .الجلي للمنزل عمل التنظيف ويتم 

 لحمامات و المطابخ. ل األجهزة الصحيةيتم تركيب 

 



 خبرات تنفيذية
 

 يجب مراعاة التالى :
معتمد أساسي قبل  الصادر عن مكتب إختبارات تربةتقرير التربة 

 البدء في أي عمل ويجب ان يتم التصميم بناء عليه واإللتزام التام

 . بتوجيهاته

 
 ه إستالم المحاوريتم علي (Total Station) جهاز المساحة

http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=140352


 .ومواقع األعمدة في جميع مراحل العمل

المستخدمة يجب التاكد من دقتها قبل أجهزة المساحة  جميع

 . اإلستخدام

 . الخرسانة قبل البدء باألعمال اإلنشائية إعتماد خلطة

يجب أن تكون من  األعمال الخرسانية المدفونة تحت األرضكافة 

 ما 3كجم/م 350ومن عيار   األسمنت المقاوم للكبريتات واألمالح

 . لم يرد خالف ذلك بالمواصفات

 400عيار  أن تكون جميع األعمدة في المبنى خرسانةيستحسن 

وعلى مدير المشروع مناقشة ذلك مع اإلستشاري لفارق  3كجم /م

 .السعر

راحل العمل ويجب توفير هزاز الهزاز في جميع ميستخدم 

 . حتياطي دائمًا وجاهز للعملا

أن تكون سماكة البالطات االرضية كما هو وارد بالمخططات يجب 

البالطة بمنسوب واحد وترفض الزيادة في  وأن تكون وجه

ذلك التمديدات  جات على السطح حتى ال يعيقالخرسانة والتعر

 . (إن وجدت ذية المياه تحت البالط ) الكهربائية ومواسير تغ

( 6األعمال الخرسانية يتم أخذ مكعبات إختبار بعدد ) جميع 

أيام  7مكعبات بعد  3مكعب خرسانة تختبر  متر100مكعبات لكل 

تاريخ الصب وذلك  يوم من 28الباقية بعد  3من تاريخ الصب و

بعد إن تم وضعها في الماء طيلة الفترة السابقة ومدون عليه 

ويجب أن ال يقل جهد الكسر للمكعب القياسي ومكان الصب  تاريخ

بعد  2كجم/سم 350 عن المستخدمة لجميع الخرسانات المسلحة

 ثمانية وعشرون يومًا من تاريخ الصب على أن ال يقل محتوى

 3كجم/م350األسمنت في الخلطة الخرسانية المستخدمة عن 

 . الموقع وتحت نفس ظرف التشغيل في

الخرسانة يجب أن تكون مستمرة بعد الصب وبشكل دائم سقاية 



األعمدة بمادة الخيش لضمان حفظ الماء عليها أكبر  وتغطى كافة

 . مدة ممكنة

: يجب الموافقة على شركة الخرسانة الجاهزة الجاهزة  الخرسانة

التعاقد معها وذلك بعد زيارة  من قبل المهندس المشرف قبل

فنيين  مختبر فني داخل المعمل ووجودالمعمل والتأكد من وجود 

 .مختصين لذلك

 : يجب استخدام الواح مصنعة خصيصا لفواصلفواصل التمدد 

 . من اللباد المصنع خاص لهذا الغرض التمدد

الميد األرضية بفاصل تمدد  يجب فصلها عنجميع صبات األرضية 

 على سماكة الصبة واليسمح بتالمس صبة األرضية مع

 . ضيةالميداألر

م  3وفي حالة ارتفاع رقاب االعمدة ألكثر من في ظروف خاصة 

  . يجب ربطها بميدة وسطية إضافية

سوء  عن الخرسانة ناتج : في حال حدوث تعشيش فيمالحظة 

الصب وعدم إستخدام الهزاز بشكل صحيح يجب معالجة التعشيش 

فائها بإسمنت كسي الخاصة لذلك ويمنع تغطيتها أو إخيبواال بمادة

وفي مواقع حساسة إنشائيا يتم  عادي وإذا كان التعشيش كبير

تقرير  إستدعاء شركة متخصصة لمعالجة الخرسانة على أن تقدم

تكفل بضمان المنشأ بتقديم كتاب توكامل عن الوضع الراهن 

 . قبل الشركة رسمي مختوم وموقع من

 

 

 

 

 

 



 حـديد التسليح
المستخدم هو حديد صلب مجدول عالي التسليح  جميع حديد

مواصفات الجمعية األمريكية  ( حسب60المقاومة مرتبة )

  لإلختبارات والمواد

الذي يعلوه الصدأ إال بعد تنظيفة بفرشاة ال يسمح بإستخدام الحديد 

أما في حالة إقرار المهندس  خفيفة فقط إذا كانت الطبقة  حديدية

 . المبنى وال يسمح بإستخدامه بعدم صالحيته يخرج خارج

 . ثم إعادة تجليسه و أستخدامهال يسمح بثني الحديد 

 . يجب أن تكون مستقيمةجميع أسياخ الحديد 

في تفصيل الحديد ما لم يرد كتاب  اإلنشائي تتبع تعليمات المخطط

ضافة حديد لبعض ا عليه من المهندس بالتغيير أو رسمي موقع

 . المناطق التي يرى المهندس أنها تحتاج ألكثر مما صممت له

 . يجب ثنيها كما متطلبات كود للبناءنهايات اسياخ الحديد 

 . مرة قطر سيخ الحديد 45يجب ان تكون لألعمدة  اشاير الحديد

سم لألجزاء  5التسليح لحديد  يجب أن يكون الغطاء الخرساني

 . االخرى لالجزاء 2.5الخرسانية المدفونة والمالمسة للتربة و

خصيصا لذلك أو البسكوتات يجب إستخدام البسكوتات المصنعة 

على غطاء  ةالمصنعة خصيصًا لهذا الغرض للمحافظ البالستيكية

 . الحديد للقالب الخشبي الخرسانة منتظم وعدم مالمسة أسياخ

من  وجود وصالت في مناطق الشد في أي جزءيمنع منعا باتا 

 . أجزاء الخرسانة

 

 



 

 

 الشدات الخشبية
ألغلب األعمال الخرسانية هو خشب من نوع  خشب الشدات

 . خذ تعليمات مكتوبة من المهندس خالف ذلكؤم يما ل الكونتر

أن يكون الخشب المستخدم للقالب جديد ونظيف وفي حالة  يجب

 . جيدة

تحشية الثقوب حول المواسير أو األعمدة باألوراق منعًا باتًا  يمنع

أي فتحة بشريط الصق أو بخشب أبلكاج  أو ماشابه ذلك ويتم قفل

ويستعمل الشريط  ل أو متانة الخرسانةال يشوه أو يؤثر على شك

الالصق في قالب السقف لغلق المسافات الصغيرة بين الواح 

  . الخشب

بالهواء المضغوط أواًل ثم بالماء ثانيًا وإزالة  الخشب جب تنظيفي

ويعتبر قطع مواسير السباكة أو الكهرباء  أي بقايا خشبية أو

كهرباء  –تكييف  –سباكة  ) قاولينمقاول العظم بالتنسيق مع الم

ذلك  ... ألخ ( مسئواًل عن التنظيف للقالب الخشبي حتى ال يؤثر

 .على الخرسانة ويجب التنظيف قبل البدء بأعمال الحديد

وبعدها يتم  أعلى االعمدة قبل اغالقهاتنظيف الشدة الخشبية يجب 

خاص من كافة األتربة والمخلفات ثم األعمدة بشكل  يف أعلىظتن

 . هاإغالق

وإزالة الدعامات من تحت أي صبة إال الشدة الخشبية  يمنع فك

 : المهندس وتحسب كالتالي بعد الحصول على أذن خطي من

 . للبالطاتيوم  21 -أ



 . ( يوم ) للكمرات 2+2×الطول  -ب

أو القواعد أو اللبشة أو  ألعمدةا فى اليوم التالى لصب -ج

 .الحوائط الخرسانية

 البناء بالطوب
أن يكون جميع البلوك المستخدم يتحمل ضغط مطابق يجب 

على ويجب تقديم ثالث عينات  للمعايير والمواصفات األمريكية

 . ختبار األنسبللمهندس ال االقل

يكون أول رصة من البلوك ألي جدار مأخوذ على  أنيجب 

 .الجدار الميزان ألستمرارية المنسوب الجيد لكامل

د تسليح أفقي خاص ومجلفن بالجدران حسب حدي وضعيجب 

باألعمدة بزوايا حديد  مدماك أو رصات ويربط 3أو2سماكتها كل 

 من نوع مجلفن يوافق عليه المهندس قبل أستخدامه ويجب تداخل

حديد التسليح للجدران عند الوصالت أو األنقطاع ما ال يقل عن 

 .سم 15

ن جدارين بينهما عازل والتي تتكون مللجدران المعزولة  بالنسبة

أو رصة بحديد ربط مخصص  مدماك 2يجب الربط بينهما كل 

 لذلك ومجلفن على أن ال تزيد المسافة بينهما عن متر واحد

للرصة المسلحة على ان يتم التثبيت بطريقة سابق والحق 

 . مدماك 3التي تليها بعد  لخوابير الربط للرصة المسلحة

البلوك  يستخدم الصاروخ في قص يجب أنجميع أعمال البلوك 

 .البلوكمونة وليس التكسير ويجب تكحيل 

 في كل مدماك يبنى وعلى البناأستخدام ميزان الماء  يجب

 . العمل أستخدام البلبل في كافة مراحل



عمل صبة خرسانية حول األبواب الداخلية والنوافذ سماكتها يجب 

تسليح مناسب يوافق عليه المهندس وتتكون  ومسلحة سم 20

 . فوق الباب الصبة من األكتاف الجانبية والعتبة

 طار خشبي يغلق عليهافي الجدران بعد عمل ات التكييف تعمل فتح

البلوك وتترك الفتحة حسب األبعاد المطلوبة بمخططات التكييف 

 . التكييف وبموافقة وإستشارة مهندس

بشكل صحيح والتأكد من الم أعمال البناء على المهندس إست

وشد الخيط والتربيع وإستالم أقطار الغرف والتأكد  ميزان الخيط

 . من صحة البناء

 15يجب أن تكون من جدارين خارجي الخارجية  ميع الجدرانج

وجدار  سم في المنتصف5سماكة  28سم وطبقة عزل ضغط 

تابة من المهندس سم على األقل ما لم يرد خالف ذلك ك 10داخلي 

 . أسباب التغيير المشرف موضح به

 

  اللياسـة أعمال 
 . األسمنت ذو المواصفات الجيدة للطرطشة واللياسةيستخدم 

وزوايا  معدنية اإلكسسوارات من شبك فاصل وزواياتستخدم 

 . ..الخ وجميعها يجب أن تثبت بمسامير خاصة لذلكنهاية اللياسة

 لضمان لصق الطرطشة معأديبوند (   (ستخدام مادة اللصقايجب 

وتخلط أيضا مع خلطة الجدران وتخلط مع خلطة الطرطشة 

الموجودة على العلب بموافقة  اللياسة وتحدد نسبة الخلط

 من نسبة الماء في1/1ت على أن تكون المهندس والتعليما

 . من نسبة الماء في خلطة اللياسة 1/4 و الطرطشة



 

أو أي عمل  تنقير األعمدة للحصول على سطح غير أملسيجب 

خرساني ناعم ومن ثم أستخدام الالصق الكيميائي بدهان المادة 

 . قبل طرطشتها مباشرة وبدون إضافة ماء لها الالصقة وجهين

للطرطشة  1/1و الرمل   تكون نسبة خلطة األسمنتأن يجب 

 .( من النوع الخشن للحصول على رشة مسمارية الرملكون ي)و

المستخدم للياسة هو رمل أبيض ذو خشانة مناسبة خالي الرمل 

 .قبل توريده  من الشوائب ويتم اعتماده

ء المالح لكل األعمال بما فيها سقاية الما ستخداماب ال يسمح

 . اللياسة ويطلب لذلك ماء صالح للشرب

يجب أن تكون في الموقع بواسطة خالطة ميكانيكية خلطة اللياسة 

  . بالخلط اليدوي وال يسمح

البؤج  بعد تثبيتتنفذ علب مفاتيح الكهرباء واللوحات الكهربائية 

ياسة وال تكون للياسة ويجب ان تكون على مستوى الل و االوتار

 . وعلى الميزان غاطسة ويجب أن تكون معتدلة

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 البالط أعمال
ن الداخلي يجب ان ينفذ بطريقة ياع السيراميك والبورسلنوأكافة 

بدل  واالرضيات ويجب عمل صبة لألرضيات اللصق للجدران

ومفلفلة بالماءتفرش  مكونة من إسمنت ورمل أبيض خشن الرمل

 باألرضية ويتم سقايتها لمدة زمنية كافية ال تقل عن ثالثة أيام

من ذلك الرخام  ىن ويستثنيميك أو البورسلاومن ثم يلصق السير

األبيض فقط ويتم تثبيته بإسمنت  من الرمل ردمحيث يستخدم 

من الرمل  ردموب أبيض أما البالط العادي فيلصق بالطريقة العادية

ويعتمد من المهندس المشرف على أن يرش ضد النمل  النظيف

 . البدء بتركيب البالط األبيض قبل

 

 

 

http://www.shakwmakw.com/vb/showthread.php?t=140352


 

 أعمال الردم

داخل حدود المبنى وتحت صبة األرضية يجب  الردمجميع أنواع 

التتعدى على طبقات  ينفذن على أ نظيفال الرملأن يكون من 

سم وأن يحصل على نتيجة إختبار  25سم الى  20سماكتها 

على مقياس بركتور ويجب رشه بمادة كيميائية خاصة  95%

ساعة قبل البدء  24تزيد عن  لمقاومة النمل األبيض في مدة ال

 . بصب األرضيات

 

 العزل المائي أعمال
ندس ويطلب يجب الموافقة عليها سلفًا من المهشركة العزل 

وتمتلك العمالة المدربة إلنجاز العمل حسب  شركات ذات خبرة

 . المواصفات المطلوبة

   تكون إما أنمواد العزل المائي 

من شرائح مادة )البولي فينيل كلورايد( المصقول والمبثوق 

يتم  و مسلح بشبك من البوليستر عالي الجودة مم 1.50بسماكة 

 . المغطاة عازل في األسطح األفقيةاستخدام هذا ال

-ميدة فتحات  -) الدروة بالنسبة للمناطق العمودية المكشوفة 

الـخ ( يجب أن يكون  .... المصارف –المواسير  -المكيفات 

النوع المقاوم لألشعة الفوق بنفسجية ويتم  العازل المائي من

  .تثبيته بواسطة غراء خاص

 



المواد المتوفرة بالسوق  ما يشابهها من اومن مادة )بولي فالم ( 

 على االقل 2جم/م 200مم ومتانة  5المحلية وتكون ذات سماكة 

الموافقة عليها من المهندس بعد تقديم العينات له ويتم  ويجب

اللحام الحراري وبعد أن تدهن  وضعها على طبقتين بإستخدام

 . األرضية على البارد وجهين

يجب أن تكون ناعمة وخالية زل عليها جميع األسطح المراد الع

 . لثقب العزل من أي نتوء أو شوائب تؤدي

 عندحزام األلومنيوم ومرفقاته ) من سيلكون ومعجون وغيره ( 

 . نهاية العزل هو جزء من أعمال العزل وضروري إلنهاء العمل

يجب أن تحمى بخرسانة سماكتها للمناطق األرضية  حماية العزل

 . ( وخالية من الحصى الخشنةسم  4-6)

إن وجد يجب أن تستخدم من  البدرومحماية عزل الجدران في 

لحماية العزل ومن أجود األنواع المتوفرة  ألواح معالجة وخاصة

 . العينة بالسوق المحلية وبعد موافقة المهندس على

يتم عمل طبقة ميول ناعمة بإتجاه بالنسبة للحمامات والمطابخ 

ن ثم يتم العزل ويتم إدخال طبقة العزل داخل وم البيبه ) الصفاية (

لحامها بالماسورة وذلك  سم مع 5ماسورة الصرف بما اليقل عن 

 بعد قص ماسورة السباكة لمنسوب الميول وذلك لتأمين تصريف

بميول وبعد ذلك تصب طبقة  المياه المتسربة من أعلى البالط 

األسمنت ومفلفلة مؤلفة من الرمل األبيض و الصفاية % بإتجاه1

وذلك ليتم لصق ¼ للرمل  بالماء بكمية قليلة ونسبة األسمنت

  . السيراميك فوقها

الماسورة التي تم إدخال  :يتم وضع ماسورة سباكة فوقة ظمالح

 بحدود وبها ثالثة ثقوب الردمالعزل بها وبإرتفاع سماكة طبقة 

رب سم وتكون الثقوب بمنسوب العزل حتى يسمح للماء المتس 3

  . فوق العزل بالتصريف



 ألسطحعزل ابالنسبة ل
 % من الخرسانة الرغوية فوق سطح1يتم عمل طبقة ميول 

 .الصفايةسم عند 7الخرسانة النظيف على أن التقل سماكتها عن 

 البيتومين على البارد بطبقة منتدهن 

داخل  المعتمدة بالحرارة ويتم إدخال العزلثم يتم لصق الروالت 

 . سم 5ير الصرف لمسافة مواس

لعدم تالمس  فوق العزل المائيثم توضع طبقة من البالستيك 

 . العزل الحراري مع المائي

 . كامل السطح المعتمد علىثم يوضع العزل الحراري 

 ) الجيوتكستايل ( وذلكثم يتم وضع طبقة من األلياف الصناعية 

  . لحماية العزل الحراري

الحصى حسب  بالخلطة أو إستخدامالبالط اإلسمنتي ثم يتم تركيب 

  .المواصفات المطلوبة

 

  الحراري العزلأعمال 
للمهندس ألختيار األفضل من  على االقل ثالث عيناتتقديم يجب 

 . السوق المحلية النوع المتوفر في

 28وكثافة  سم 5يجب أن تكون سماكته بالنسبة للجدران 

 3كجم/م

 35سم وكثافة  5يجب أن تكون سماكته بالنسبة لألسطح 

 3كجم/م

 

 

 



 الموقع العام
المنسوب  تسوية الموقع العام قبل البدء بأي أعمال وتحديديجب 

 . المطلوب بالمخططات

 ردمالخضراء مع إستخدام  بإستثناء المناطقالموقع العام  اعداد

  .جيد في مناطق الطرقات واألرصفة

بشكل دقيق من قبل طاقم المسا حة تحديد مناطق البردورات 

 .ومنسوب اإلسفلت وتحديد منسوبها

سم وعرضها  10 على االقلسماكتها عمل ميدة تحت البردورات 

لتدعيمها  البردورة وذلك إلعطاء مسافة خلفية عرض 1.5

سيرفق رسمة ) بالخرسانة بشكل مائل عند أسفل البردورة

 على االقل 10سيخ @ 2تفصيلية ( ومسلحة تسليح خفيف عدد

سم واليمنع من  25مفردة كل  بشكل طولي وكانات عرضية

 . إستخدام قصصات الحديد المتبقية من فضالت الحدادين لذلك

والرمل وبنسبة  بواسطة خلطة اإلسمنتتثبت البردورة على الميد 

 . )رمل 3إسمنت و 1للرمل )إي عدد  1/3إسمنت 

بنقعها بالماء  قبل تثبيتها وذلكيجب إشباع البردورات بالماء 

 . أورشها بشكل مستمر قبل التثبيت

بنفس خلطة اإلسمنت مضاف  تملء الفراغات بين البردورات

 عليها بودرة التلوين لنفس لون البردورة وتكحل بشكل جيد

 .للنظر

أو النقل توضع جانبا البردورات التي بها عيب ناتج التصنيع 

 . قصصاتها للتغليق أو تعاد للمصنع ويطلب عدم تثبيتها إلستخدام

 



 واإلنتر لوك األرصفة
أن يكون الرصيف مغلق الجوانب )جنب رصيف والجنب يجب 

ء وحيث وفي حاالت خاصة في المناطق الخضرا (األخر جدار

خارجية وأخرى  توجد األرصفة بعيدة عن المبنى تعمل بردورة

  . داخلية

ويكون منسوب  مع رشها بقليل من الماءتملىء األرصفة بالرمل 

المراد  ورة ناقصا سماكة اإلنتر لوكألعلى البرد الردمالرمل بعد 

 .تثبيته وعلى منسوب واحد

حسب الشكل المطلوب  مباشرةعلى الرمل يثبت اإلنتر لوك 

 ويروب بالرمل الجاف والمكنسة لتحشية الفراغات بين 

 .لوك اإلنتر

: لتجنب القصاصات الجانبية في اإلنتر لوك والتي ال  مالحظة

ة يقوم المهندس برصف عينة في الموقع قليل تتعدى سنتيمترات

أوالنقص لهذه  يحدد على ضوئها عرض الرصيف بالزيادة

ر وذلك ظالسنتيمترات القليلة لتجنب اإلغالقات السيئة المن

 . اإلستشاري وقبل البدء بعمل البردورات باإلتفاق مع

 



 مالحظات هامة
 الخرسانة العادية

لتر ماء  005كجم أسمنت +  052رمل +  3م2.0زلط +  3م2.8) 

3م0( .... تنتج  خرسانة عادية .  

المسلحةالخرسانة   

لتر ماء  075كجم أسمنت +  352رمل +  3م2.0زلط +  3م2.8) 

3م0( .... تنتج  . مسلحةخرسانة   

كجم أسمنت ( 322رمل +  3م0مونة )  3م0  

سم 0لياسة سمك  0م 02تنتج   

كجم أسمنت ( 322رمل +  3م0مونة )  3م0  

0بالط ) سمك المونة أسفل البالط  0م 02تنتج  سم (  

لتر دهان 0 + ك معجون 0 لتر أساس + 0  

دهانات 0م 06تنتج   

كجم أسمنت 052( مبانى تحتاج  6*00*05االلف طوبة )   

مبانى 0م 03( تنتج  6*00*05االلف طوبة )   

 



. م0مرة ضعف قطر السيخ بحد أدنى  05وصلة الضغط   

. م0مرة ضعف قطر السيخ بحد أدنى  62وصلة الشد   

. مم 30يتم الوصل لألقطار االقل من   

مم يتم وصلها باللحام أو الوصالت  30األقطار اعتبارا من 

. الميكانيكية  

% من الحديد .05اليزيد الوصل فى المقطع الواحد عن   

تكسيح حديد التسليح فى الكمرات الطرفية فى سبع البحر النظيف أى 

 من وش الركيزة .

الكمرات المستمرة فى خمس البحر النظيف تكسيح حديد التسليح فى 

 ويمتد الى ربع البحر المجاور النظيف .

 وصل االسياخ فى خمس البحر النظيف .

 أماكن وقف الصب فى خمس البحر النظيف .

  أيهما أكبر أكبرهما قطرسم أو  0.5التقل المسافة بين السيخين عن 

سم . 05طول ضلع مكعب الخرسانة   

كجم /  052يوم من الصب  08اجهاد كسر المكعبات الخرسانية بعد 

مالم يذكر خالف ذلك . 0سم  

أيام من تاريخ الصب ويجب  7يتم اختبار ثالثة مكعبات خرسانية بعد 

يوم من  08% من المقاومة بعد 75اال تقل مقاومة أى منهم عن 

 الصب .



صب .يوم من ال 08يتم اختبار ثالثة مكعبات خرسانية بعد   

سم و  0.5الغطاء الخرسانى لألعمدة و الكمرات و البالطات 

سم . 5لألساسات و الحوائط الخرسانية المالمسة للتربة   

سم تستخدم البرندات . 62اذا زاد سمك الكمرات عن   

. درجة 05سم (  62زاوية تكسيح حديد الكمرات ) السمك حتى   

. درجة 62سم (  62 أكبر منزاوية تكسيح حديد الكمرات ) السمك   

لالحق تساوى ارتفاع الكانة .المسافة بين التكسيح السابق و ا  

 

 

 

 

 



 سقف الخرسانية هناك ثالثة طرق رئيسية لتصميم األ
 ) السقف العادى ( طريقة البالطات و الكمرات

من الخرسانة المسلحة  3مكجم / 088 - 08نسبة حديد التسليح 

من الخرسانة المسلحة و بسمك متوسط  3مكجم / 08بمتوسط 

 سم  01لمجموع البالطات و الكمرات معا حوالى 

 ) السقف الفالت ( سقف من البالطات الالكمريةأطريقة 

flat slab 

من الخرسانة  3مكجم /  058 - 038نسبة حديد التسليح من 

 من الخرسانة المسلحة 3مكجم /  048المسلحة بمتوسط 

 سم 08و بسمك متوسط  

 عصاب و البلوكات المفرغة طريقة البالطات الخرسانية ذات األ

Hollow Blocks ) السقف الهوردى ( 

من الخرسانة  3مكجم /  038 - 008من  نسبة حديد التسليح

 سم 01حوالى متوسط و بسمك  3مكجم/ 008المسلحة بمتوسط 

كثر شيوعا فى التصميمات صبحت الطريقة الثانية هى األأو 

كثر مرونة للتعديالت الداخلية للحوائط مما يجعل نها األالحالية أل

ما يسمح دوار المختلفة فى المنشأ كالتصميم الواحد ينفع لأل

 بالمساحات المفتوحة التى نطلق عليها الريسبشن

 عمدة وسطية أو أبدون كمرات ساقطة 

 سرع فى التنفيذ للمقاولينأسهل و أ انهاكما 

 

للدور  0م 088مثلة حسابية لعمارة سكنية بمسطح أو هذه 

 دوار متكررة أ ثالثةرضى و أالواحد تتكون من بدروم و 

 



 ستخدام الطريقة االولىاب

عمدة و ية الخرسانة المسلحة لسقف الدور الواحد بدون األكم

 3م 01سم= 01* 0م 088الساللم = 

 3م 05= 5* 01سقف =أ 5كمية الخرسانة لعدد 

لسقف الدور الواحد  كمية الحديد المستخدم

 طن 0553=3م/كجم08*01=

 طن 15.5=  5* 0553سقف = أ 5كمية الحديد لعدد 

 باستخدام الطريقة الثانية

عمدة و كمية الخرسانة المسلحة لسقف الدور الواحد بدون األ

 3م 08سم =  08*  0م 088الساللم = 

 3م 088=  5*  08سقف = أ 5كمية الخرسانة لعدد 

 كمية الحديد المستخدم لسقف الدور الواحد

 طن 050=  3مكجم / 048*  08=  

 طن 04=  5* 050سقف = أ 5ديد لعدد كمية الح

 نالحظ فرق كمية الحديد بين الطريقة االولى و الطريقة الثانية 

و يمكن استخدام الطريقة الثانية فى منطقة االستقبال فقط و التى 

  الشقة مسطح% من مجمل  48% _  35تمثل حوالى 

و  088ى مساحة على أممكن قسمة  م 088ده مثال لمساحة 

 فى هذه النسبة للحصول على كمية عمارتك  ضرب الكميات

كمية الخرسانة و وال تنسى ان توفير كمية حديد يقابله توفير فى 

 موادها الباقية

 بالنسبه لباقي العناصر االنشائيه 

 جم حديدك 08خرسانة للقواعد يحتاج إلى  3م

 جم ك 08  يحتاج كمراتوأأعمدة وأميد خرسانة  3م

 جم 5ك 008لهوردي لجم وك 088لسقف العادي خرسانة ل 3م
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