
� وا�
�	ء ا����� 	
��	��ات �	دة ا��

ا�داد
إ��ص ��دي �ت ا
	��ر. د  

�درس �� ��م ا�����
ت ا��د���
ا����د ا����� ا��و�ل

 ���
ط��� ا��ر��� ا��

ء وا ��
ءات���رع ا�

٢٠٢٠-٢٠١٩

Buildings and fabricated building



• ����
:ھدف ا
��دة ا

�&��ذ �را$ل �ن ا
�ز�� !�
�� و��ت ا
ط�
ب �زو�د • '&�!�
 ا

�) �د��
�' وا(���ل وا
�	&�� ا
 �ر$ � +ل *�ن �د�ل ا

��ل 
+ل ا
�&��!� ا(&�,�� وا
�+�,ن

:  ھدف ا
��دة ا
��ص •

  وا(راف ا(���ل و�و2�1 ا
�وا0/ �&ظ�م �ن ا
ط�
ب ��+�ن•

 � 3 وا(راف ا(����� ا
�!�دئ ا
ط�
ب و�� �م �&��ذھ� � 3

 ا
�	&/ ا
!&�ء



Buildings and fabricated building

� ��� ا�	ء ا��������
(Building Team)

)ا�و� ا���	��ة (



الخطوط العامة
ا&واع ا(!&���
���,��ر�/ ا(&�
�را$ل �&��ذ ا

�ر�/ ��
ا(&�,��8ر�ق ��ل ا

� �	�� ��,��ر�/ ا(&�
���9ت +ل �ن ا�*�ء 8ر�ق ��ل ا
ا
�&��ن

�ؤ;ر 8' ذ
ك �ن � '�
�&ظ�م و��ط�ط �و0/ ا
��ل  وا
�وا�ل ا
روع ���ن�
ا�داد ��طط 
�و0/ ا
��ل 



(Types of building construction)  اع#ا�����ا

�)�م  3
:&و��ن ا����دا � 3 ا(!&�� ا

�&��ذ طر�)��
ا

�	��م او�
  ا(&�,' ا


�� ا(��
�ب !�$دى ا(!&�� �&�ذ��
ا

Cast)( �و�0' ا&�2ز١. In place

Precast(ا
�2ھز !�
!&�ء ا$��&� و���3 ��!ق ا&�2ز٢. construction(




 �� �و�* ��(ذ ��ث �.ا���ل,
�� ��رات ا +�
ل ��ر�

:���زا�.�

�����دس �ر�� ا�����م و�ر�� ا0��
ر ا �,
ل ��ط� 
.وا��واد

� .�
����:
ا ��
فا�4 ا�دي +
��� ,��رة و���ددة ���
ج ١.
،���و8ب ����6 ا��واد ا و��� �� �
�� ا���ل ٢.
.٣ ��
���ا���ف �� ا��واد ا و��� ��+

�� ا�
��ب �ر+� ٤.�.ا���(�ذا �8
ز �ط��6 ��
ر�� �* 

ا��#'&�ا�%	ز 




ء ��(ذ ��ث��
��0دام ا��
�ل �� ����� 8
ھزة ا��
��6 و�دات �� 
 ھذه �ر,ب ،ا��
 ت ��ظم �� ا��و�* 0
رج �,ون �����0

.����� ھ�د��� وا�
��ب �(
��ل ��و8ب ا���ل �و�* �� ا�و�دات

�1�:���زا
ا���(�ذ �ر+� -١
ا��و+�� �� ا��
�� ا���,م -٢ 
وا��ر,�ب ������* ا��
��� ا �دي ��� -٣ 

ر�� ا�وزن 0(� -٤ �� ���� 
�ا�����د�� 

��6 ا�و�دات �(س �,رار - ٥ �� �ن ا��وع ھذا ��8ل ,��رة ��رات ا�


ء��  .)ا���
د�
 ا�

 و���دة ��دودة ��
��م و�ق ا�����م �,ون � !���1 �ن�
.ا�����* ��
�ل ا��
ج ��و8ب

� او ا�
�	ء ا�%	ھ)ا�%	ز 
ا��*




	 ا��������ا��اع ا���
� ��� ا�

:ا��
��� ا �
��بو�ق ا�د  ا ��
���6ن ا��
���  ا �������م 

� ' +�9
)Framework construction(ا
!&�ء ا

)Bearing walls(ا
!&�ء ا
B�ر ھ�+ ' �

�رك �)Combined of frames and bearing walls(!&�ء �



:ا
!&�ء ا
9�+ ' : او( 

ل ا��داء �ن ا ��ف �م  ��Cل ا���� ����Cو�� ھذا ا��وع �ن ا

 ا�4 اC+�دة او ا�8دران و��دھ
 ا�4 ا�Cس



:و�ن أ�وا+. •


ء ان ��8* ا��واد ��و�رة �,�رة  :  ا
!&�ء ا
9�+ ' ا
�ر��&'.  ١•���ن ���
ت ھذا ا�


�� ا�4 ان ا�0ر�
�� ��ط� ا����دس �ر�� ,��رة ووا��� ��,ل ا�����م ، EF
�

�ل

�� �,�ن �� ا�. ���ل ا�وزن   و�� ا����و���Gرق ��رة   ���6
ت ھذا ا��وع �ن ا��


6.طو��� ��F.


دن ����ل  :ا
!&�ء ا
9�+ ' ا
��د&' .  ٢���

ء �0
6ص را��6 ، �����ذا ا��وع �ن ا�


�� ��ر+� ا��ر,�ب ، واCھم �ن ذ�ك ,�. أن EF
�ا�8
دات �د وGEط �در8
ت ,��رة 


د ا���
ط* ��
ءات ,��رة دا0ل ا����G�� 4ر اEت و�
�
ا���,ل ا���د�� �و�ر ��

.ا���د��� 


�� ا�4 ان �,�(�. �ر�(�� EF
�و�ن ��6
ت ھذا ا����4 ا�. ���
ج ���
�� ����رة ، 

��

ء ا���,�� ا�0ر����
�
ر�. ��.



:ا
!&�ء ا
B�ر ھ�+ ' : ;�&�� •


�� ����ل ا ��
ل �ن ا�8دران ا��
��� ا�4   �و�� ھذا ا��وع �ن ا��


ء ����ل اوزان ����� ، و�,ن �ن ��6
�. ان .  ا �س��وھذا ا��وع �ن ا�


ت ا��
��� أ�ل ، و0
�� �� ا�طوا�ق ا��(��� �� �
8درا�. ���,� وا���

���� ا����ددة ا�طوا�ق ، Cن اCوزان +�4 ا�طوا�ق ا��(��� �,ون أ,�ر Cا

اCوزان +�4 ا�طوا�ق ا���و�� ��,ون ا�8دران �� ا�طوا�ق ا��(��� أ,�ر    �ن


,� ����ل ھذه ا وزان ا��������  .

 

  



���ا���
� ا���

ھ�
ك ا���� �د �,ون ���ر,� ��ن ا��و+�ن ، �8زء ���
 �,ون �ن ا���
,ل •

ا�0ر�
��� و8زء آ0ر ھ�
,ل ��د��� و8زء آ0ر 8دران �
��� ، ��ذا ا��وع �ن 

�6
��F4 �ن ��ث ا�����م ا��� ��
�
ء ا����رك   ا�����
�


��6 اي ان ا������
ت •��Fا Kوم �د��ث ��� ،
��ن ا��و+�ن ا��
�ف ذ,رھ� 
�


ه إ�4 +دة ��
ط* و����د �,ل ��ط* أو 8زء ���م +�4 ��ا����دس �����م �

�.ا��Cوب �
.ا�ذي ��





�ري��).Consulting Eng(ا(�
ا���ل رب ����. ا��ر,� أو ا��,�ب أو ا��0ص وھو

o وم��6 و����� ا��,�ب �Eم ��ث ا�,��
ت و8داول وا��0طط
ت ا���
��م 

 و���د��ن ر�
��ن �Eم ,�
 وا�ذر+
ت ����
��م ���د��ن ا ���
ري

���
���� .

o و�ن .�
� ا +�
ل ا�8
ز +�M� 4�راف ا����م ا����دس ����ن ,ذ�ك وا8

.ا���ل و�را��� وا���
��ن

��+	�� ��� ا���	ر�� ا����



�ري��).Consulting Eng(ا(�
ا���ل رب ����. ا��ر,� أو ا��,�ب أو ا��0ص وھو

o وم��6 و����� ا��,�ب �Eم ��ث ا�,��
ت و8داول وا��0طط
ت ا���
��م 

 و���د��ن ر�
��ن �Eم ,�
 وا�ذر+
ت ����
��م ���د��ن ا ���
ري

���
���� .

o و�ن .�
� ا +�
ل ا�8
ز +�M� 4�راف ا����م ا����دس ����ن ,ذ�ك وا8

.ا���ل و�را��� وا���
��ن

��+	�� ��� ا���	ر�� ا����



)Contractor(ا
�)�ول �
 ، +ط
ءه ا���ل رب ��ل �ؤ��� أو �ر,� أو أ�0
ص ��8و+� أو �0ص وھو


ء �Gرض ا���ل �و�* ���0دم��Fل وا���ب وا����8ز ا�G��وا� ��
 ��وم ��ث وا���


�� ��� :

 ����(�ذ وا���
رة ا�0�رة ذوي �ن وا�(���ن وا���
+د�ن ا����د��ن ����ن١.

.واF�راف

 و��
�� ���(�ذ ��زم ��
 ا��
ھر�ن وا��Gر �
ھر�ن وا���ف ا��
ھر�ن ا���
ل ����ن٢.


ل�+Cا����ن ا�و�ت �� ا .


ت �وز�*(  ا���ل �و�* و�0ط�ط ��ظ�م٣.��

ءة ���ق ���ث ا��0��(� ا�(�), ���
+ 

 ا���ل �و�* دا0ل وا ���
ل ا��ر,� و��و�� ،ا���دد ا�و�ت �� ا��واد و�ول ��


ط� و�و�* ، و8د إن ا���
ل و�,ن ا��0زن �و�* و��د�د�)... ا��ر,ز�� ا�0



��+	�ا�  ����ا�0 /�.�- ا���	ر
• 3��ء ��ر �ن ��ل �را$ل ���&� �&ذ !دا���9 و$&Cم وا��	�
إن +ل ��ر�/ ا


ك، و&وع ا
�)د��
��د � 3 ط!��� ا
��ل ، ا$����2ت ا���9، �/ ��B�رات ���9&.

�	��م 
روع ��+ن ا��!�رھ� ���� 
��ظم ��ر�/ ا�
�ء�و2د !�ض ا
�را$ل 8' دورة ا&Cھ' وا:

��ط�ط �ر$ � �
�	��م(ا
)�� 0!ل ا

�	��م�ر$ � �
:ا

�	���م  -    
اFو
��ا

�	���م�طو�ر  -     
ا

�	���م  -     
�&��ذ�� أو ا
ا
&�9,��ا
و;�,ق ا

�)��م/طرح ا
�&�0	��ر$ � � 
.إ$�
� ا
�ط�ءات 

�&��ذ�
�ر$ � ا

�&��ذا
 ��!�د�ر$ � �



 ���(�ذ ا�Qز�� وا�وا+�
 ا��واد ,��
ت +�4 وا���رف ����
��� ا�,��
ت 8داول درا��١.

.ا���ل ��رات

.ا�Qز�� ا���دات و,��
ت ا�واع +�4 ����رف او�� ��,ل وا��وا�(
ت ا�0را6ط درا��٢.

 و�
�� ا���ل �و�* ا�4 ا�و�ول ا�,
��� +�4 وا���رف �QطQع ا���ل �و�* ز�
رة٣.


��6 ط
�� �ن و,�(��
 ا�0د�
ت �وع +�4 وا���رف ، ���و�* ا��ؤد�� ا�طرق� و�
ء ,�ر

 ا��ر�� �وع ��ث �ن ا��و�* ط���� +�4 ����رف و,ذ�ك ا���ل �و�* �� �و�رھ
 و�دى

 ا���
�� و���وى ا���ط�� �� +�
ل +�4 ا���ول وا�,
��� ا�8و��� ا���
ه و���وى


 ا��
��� +�4 ���رف ,�
 ، ا���ط�� 0
رج �ن ,
�وا اذا ا���
ل ا�,
ن وا�,
��� وا8ورھ

. ���و�* و��
ج ��راس ا��
�8 و�دى ا ����


� ا��3	ول �4	 �3#م ا�1� ا��#ر' 6�ا�&8	ء /73























: �ن ا���ل �و�* �����6 ا���
ول ��وم

.ا���ل �و�* ��ظ�ف•

 ا���
طق ود�ن ا��
��� ا��ر�� ��ط �ن ( وا���د�ل ا���و�� ا+�
ل•

�E)0ا��و�* �� ا��� (.

.) B.M ( ��و�� وروا�م �ر��8 ���وب ����ت•

.ا رض +�4 ا����Sت ����ط•

  ا�&�� �#'� ا:91م �&7 ا��3	ول �4	 �3#م ا�1� ا��#ر



:ا
��ل �و0/ �&ظ�ف / و(ا•

 ا �8
ر و��* ا���ل �و�* �� �و8ودة �,ون �د ���Sت اي ھدم ���ل     •

 �ن ا��
��� ا�ط��� ازا�� و,ذ�ك 8ذورھ
 وازا�� وا +�
ب وا���8رات

��. ا���
و�� �� ا���دد ا����وب ا�4 ا��ر


 ���د ا0��
��� ا+�
ل ھ� ا��دم ا+�
ل ان •�� �����0ن ��
و��ن ا�4 


ت ازا�� ا�
 .�ذ�ك ا�Qز�� ا���دات ���,ون�
� ��م ان ���,ن وا +�
ب ا��


���ق ا��ر�� �ن ا��ط��� ا�ط��� و�زال ،  ا��,
6ن �وا�ط� او �دو� )٣٠ 


ت 8ذور �ن ����0ص ) �م�
� �و8ودة �,ون ا��� ا��Eو�� وا��واد  ا��



 ھ�وط ��
,ل ��ول ا�4 �ؤدي وا��� +
دة �����  .



��د�ل / ;�&�� •
��و�� وا
:ا

���ل ھذه ا������ د�ن ا��(ر وا���
طق ا����E)0 �� �و�* ا���ل      •

 ��
��راب ا��ظ�ف ا�0
�� �ن ا��واد ا�Gر��و�,ون ا�د�ن +�4 �,ل ، وذ�ك 


ت   �ز�د ��ك ا�ط��� +ن ���* ا�رش وا��دل ا��8د )  �م  ٢٥( ط

�را��� ��زال  ����
تو�� �
�� و8ود ، و��ب ا��وا�(
ت ا���د��� 

 ������

��0دام �,
6ن ����ط ,� )DOZER    ( وا���د�� )GRADER ( ،

 �� ��
 �ن ا��واد ا�Gر���
و��,ن ا��0دام �راب ا���ط اذا ,
ن �ظ�(
 و0

.ا+
دة ا�د�ن 



•�;
: �ر�2' �&�وب �;!�ت / ;�

 �د�ر�� �ن +��. ا���ول ��م  �ر��8 ���وب �ن �����U ا���
��ب ��8* ��د�د ��م    •

��
bench( ����و�� روا�م و���ت ��
��ن �وا�ط� ا���ل �و�* ا�4 و���ل ا��
�� ا���

marks ( �� *روع �و��ا��.  


�� ر�ط ا���م �ن �,ن و�م �ر��8 ���وب +�4 ا���ول ��ذر و+�د•�� ��د�د ��,ن �. ا�


ق (�ر��8 ���وب)� 
� �� �Gرس ��د�� و�د �وا�ط� �����. و��م ) ا ���
ري �* 

��
�0ر�
�� و��
ط ا��ر��ل ا�0ر�
�� +�4 ����. و�,�ب � 
�� روا�م +دة ����ت و��,ن ���


 ا���
��ب و�د��ق ا���
 ��ر8وع���+ 
 ر�م و�,ل .ا�دھ
 �� ز�ف او �0ل �دوث �ن 0و�

)١ ( VEا���و�� را�م �و.



Jت ��)�ط / را!��•&�
: ا(رض � 3 ا


�� ا��0طط
ت درا�� ��د   ����
�رة و��ل �
ل ا���+U�Base( �ر��8 0ط ��دد ا�����ط 

Line( ل ا��و�* �� ��د�ده و��م,�� VEث وا���.ا���(�ذ �ن �ر��� ا�� �� ا+
د�. ��,ن 

�  �G�
 ا�د�� �����ق ا�����ط +���� �� ا�(و ذي ا���
س �ر�ط ا��0دام ����Q�ء و
 �0Wط

��8
  ا��U,د و��م ا��
��6 ا�زوا�
 و���ن ا ر,
ن ���ت ، ا���Q��,� ا��ر�ط ا��0دام �ن ا��


��6 ا�زوا�
 ,ون �ن� 
�
 +ن �0��ف �طر��� �
��6 ا�زوا�
 ,ون �ن ا��U,د و�(Eل ��


 ���ن ا��� ا�طر�����
 ��دد ا��� ا�طرق واھم �� 
: ھ� ا��
��6 ا�زوا�


ء زاو�� ا��0دام /١ ��) ٢ ر�م �,ل ( ا�

Optical( ا��د�� ا��ر�* ا��0دام /٢ Square(

) ٤ ( ر�م �,ل    ) ٥- ٤- ٣ ( ا����ث طر��� ا��0دام /٣

  ا���ودو �ت �8
ز ا��0دام /٤



) ا
!&�ء زاو�� :٢ ر0م +ل (

)ا
�د�' ا
�ر!/ :٣ ر0م +ل (



)ا
�; ث طر�)� :٤ ر0م +ل (




�� و0طوط ا�زوا�
 �د��ق ��د ��� �� ا���� ا�واح ����ت ��م ا�ر����6 ا�


ت�
 ��8دران ا��ر,ز�� ا�0طوط ���د�د ا�زوا�
 و+�د ا�0طوط ��

 و��م ،ا�8دران و+رض ا��(ر�
ت +رض ��د�د ��م ,�
 ،وا �س


�وان ا���
��ر و��ون ا �واح ھذه +�4 ���ت ��
��ر ا��0دام� ��(ق 



ر ا �واح ھذه �� �(ر +�ل ��م او +�������
� ا�0طوط �وا�* �� 

��
 و��
�ظ ا��(ر�
ت �ط
ق 0
رج ا �واح ھذه وE* ��م .  ا��ط�و���+ 

.) ٥ ( ر�م �,ل ، ا ��
ء ��رة طوال



Jت � 3 ا(رض ا&�
 � وب ��ط�ط و��)�ط ا

Jت � 3 ا(رض:أ-٥+ل ر0م &�
  ا� وب ��ط�ط و��)�ط ا

ا
واح ا8)�� 
�ط ا
!&�ء



Jت � 3 ا(رض:ب-٥+ل ر0م &�
  ا� وب ��ط�ط و��)�ط ا

ا
واح ا8)�� 

'!و�د �

�����ر



:ا
�وا0/ ذات ا(&$دار •

 �ذا  �د �ن ا8راء +���� ا���و�� ��8ل  �

درا �
 �و8د �و�* ���وي ���


����وب ��طV ا رض ا��� �8رى ا ��
ء +���
 ���و�
 و
:و��ب ا��
 ت ا��
���)  Reduced Level(ا���رر

cut & fillا
$�ر وا
د8ن  – ١

 ���
ا ���
د�� و���
 �,ون ا��(ر ��
و�
 ��د�ن وھذا ا �Eل �ن ا��
) ٦ر�م �,ل (

٦+ل ر0م



:ا
�وا0/ ذات ا(&$دار •
ا
$�ر  -٢

    ���

��� و�,��
 �(�دة �� ا���ول +�4 �ر�� �8دة �ن ا��+ 
�ر ,�(�����
) ٧�,ل ر�م ( ا���د��� 

٧+ل ر0م 



ا(&$دارا
�وا0/ ذات  •

ا
د8ن -٣


��0دام ھذه ا�طر��� �ظرا  ���
 ت ھ�وط ا����4 او    �  �و�4 
) ٨�,ل ر�م .  ( ا Eطرار  ��0دام ا�س +����

٨+ل ر0م 



.ا ��
��6 ا���
ر�* ��(�ذ �� ا����Q ذات ا طراف �
ھ� -١س  


ء �ن ,ل ���
ت �
ھ� -٢س  E+ر�* +�ل �ر�ق ا
. ا ��
��6 ا���

. ا ��
��6 ا���
ر�* +�ل �ر�ق �� ا�(���ن وظ
6ف اذ,ر -٣س  

0��
ر اذ,ر -٤س  
�
ر ��ظر �ؤ0ذ ا��� ا �ور �.ا��و�* �0ط�ط �� ا +�

.ا���ل �و�* �� �ر��8 ���وب ����ت �ن ا���و0
ة ا�(
6دة �
ھ� -٥س  

 و�
رن وا���د�ل ا���و�� �� ا��0��(� ا��
 ت اذ,ر ا ��دار ذات ا��وا�* �� -٦س  


����.وا ���
د�� ا ��
��6 ا��
��� �ن 

 و,�ف ا����Sت ����ط +�د ا��
��6 ا�زوا�
 ��د�د �� ا��0��(� ا�طرق �
ھ� -٧س  

.ا��د��ق ��م


�ر�م وVE -٨س�ا رض +�4 ا����
ت و����ط �0ط�ط ا��وب 

 �0�&�
ا�, � ا



ا����ل ا���ا�� وا������ت 
ا������ة ا������



ا����	��طوات �	��ذ ����ل 

 ا#	"�ء � �� ��و�� ا�ذي ا����ول ��د و��ر�ر �و��� ��د ا���	� �	��ذ ����� ��دأ

.� 	دس إ"راف ��ت ا���د ھذا "روط ��ر�ر و��م ا%���ل، �	ود و�	��ذ

 ������ أ����� �را�ل ��س إ�� ا��"�ر���	��ذ �را�ل ����م و�م

�د�دھ� ��-ن� ������-:

(١���ا����0ر�� ا��ر

(٢���ا#	"���2 ا��ر

(٣���ا��ر-���ت �ر

(٤���وا�����م ا5	 �ء �ر

(٥���وا��ر����ت ا���7	� �ر



ا������  ا�������� -١
:-������ �طوا� � و�-ون ا������ �دء �� ا��ر��� ھذه و��دأ

oول ا��و�� ����م�����

oا��-�ن و�ط �ر ا��ر�� ا��-"�ف

oا�9دول �0و �	وا������7 ا���م ا�ز�:
oل�� ��	د�د ���و�� ا�"�-�� ا���زا� وأ��-ن وا����رج ا��دا�ل و�

وا����ل ا�� 	د��ن

o ا�>ز�� �ن إ�داد ا����ه �9 �ز ��	ا��و�� �-�=� ا��و�7>ت ا��
.وا�- ر��ء وا�7رف ا�7�� ا�>زم و�>=<

  



٢- �����ا������  ا��
  ا�ط���� ��� ا�ر�و��ت �و��� ����� وھو:����ل� �دءا�١.

ا���ر أ���ل٢.

 ا�ردم أ���ل٣.

 �?����ت ا���د�� ا��ر��	� أ���ل٤.

ا������ ا��ر��	� أ���ل٥.

ا��"��� ا��وا�ب أ���ل٦.

ا�����C أ���ل٧.

وا������ ا���د�� ا��ر��	�ت 7ب أ���ل٨.

ا��	�ء أ���ل٩.

ا���ز�� ا�ط���ت ا���ل٠١.



ا���!� �ت�����  -٣
ا�- ر����2 ا%���ل�

ا����ض أ���ل�

  ا�7��� ا%���ل�

�?ر��0ت ا�����ط�ت أ���ل�

����� ا��%�ء وا��#��"  ٤-
oا%��7غ أ���ل

oا%���ل ���ا�7

oر��0ت ا�����ط�ت أ���ل?�



����� ا�)���� وا�����" -٥

 وا��	ظ�ف ا������ ��ط�ب ا��� ا%���ل ���9 ��7	� و�"�ل•
����� �>�� ��� وا����=ظ� و����ر��ً  إ	"���2ً  ا���	� و
�دة %طول ���� أ��ن =� #���2< ا���	� ورو	ق



(Earth works (االعمال الترابية 
 وھ� ا�را��� ���
	�ل ا����م �م وا��و�� ا��ط�ط 
	��� ��د•

و�د �� ��	� �:�و
�ن ا�! و��م ا ���� ا���ء 	��ر�

)Excavations( ا�را��� ا�&%ر��ت١.

Earth( ا�د�ن او ا�را��� ا 	+*��ت٢. Filling(

�����ا������  ا��



؟ ���� ھ- ا�,�ض �* ا����ل ا���ا

: ا��را��� ا���5ل �ن ا�Mرض ان

 ذ�ك ( ا�	�طط�ت �� ا�	��ن ���	��وب ا�ر�� ��ل ھو�

 �� 2	� ا�رى ا
	�ل ��%�ذ 0رور�� ���ر ا�ذي ا�	��وب

  ، ا�5...  وا�	��ري وا ر��0ت ا �س

:	�	�� �9راض 	��ن ھ�د�� �2ل ا
ط�ء �8رض او�  

.) و�9رھ� ا��داد او ا ���� ��ن ا�را��� ��2
	�ل

        



)Excavations(ا���ا�� ا������ت 

  :ا���ر��ت ا��را��� �"�ل•

��ر��ت ا%�س١.:

:�	وات ا�����ر����ر��ت ٢.

ا�	��ري، ) أ����ب ا ����(�	�� ;�وات ا��د	�ت ا���	� 
.ا�طرق، �طوط �2ك ا�&د�د، ;�وات ا�ري وا�	��زل



Shallow ا�0��� ا���ر��ت� Excavations
1.5 ��د ا���ر ��ق م )(

Medium  ا���و�ط� ا���ر��ت� Excavations
3 ( �ن ا���ر ��ق م )1.5-

Deep ا������ ا���ر��ت� Excavations

م 3) �ن ا-Pر ا���ر ��ق (

5)34 ا������ت �# � ا�1 ��2 ا���� ا�1 
:ا��47ف ا������ 



)Excavations(ا���ا�� ا������ت 



7-رة 5-�; �����ت ا�:9 



7-ر 5-�; �����ت ا�?<ران 



A@-ات ا���ل ا������ت



:�ـوا�ط� ا���ر��ت ا���ل �	9ز

ا���ر ا��دوي�

ا���-�	�-�� ا���ر �وا�ط� ا���دات �

.او �-�� ���

؟ ا��وب ا���را��وا�ل ا��� ��دد ��ھ� : �ؤال  
ا��ر��ط���� ١.

"-ل ا���ط� ا��ط�وب ٢.

���وى ا����ه ا�9و=�� ٣.

ا���ل 5	�9زا�ز�ن ا�>زم ٤.

ا���ل-��� ٥.



�-ون ا���ر ا��دوي �������ل ��دات ���ط� و�����ل ھذا ا��5وب =� 
ا���5ل ا��M7رة  �Pل 

o ر��ت��ا�0���ا%�س 
o ا�س ا�9دران ا�����رة
o ردةا��5دة ا�س�	ا��
o ذ #-��ل�	ر��ت ا��� ��������دات ا���-�	�-�� و��د�ل ا��ل ا�

oظ��ا���ر ا��دوي =� ا��رب ذات ا�7>دة ا������ 5 ����دم : �>

:ا���دات ا�����د�� =� ا���ر ا��دوي
ا��ر�� -٣   ا�	�ر��  -٢ا��ز	� -١

ا���� ا��<وي



ات ا���� ا��وي وا�����������



)"��و���اي ��=�ت ا���ر �-ون (و��م =� ا���ر ا��دوي �"-ل "��و�� �

ا���ر و�-وم �"-ل �وازي و��م و�0 ا��واد ا�	���9 �ن ا���ر ��� ��د �	��ب �ن   �

��ر��

و��م ا5����ظ ���C��7 �ن ا��واد ا�	���9 وذ�ك �>����دة �	 �   �

���� ا���ر أ-Pر �ن ا��ط�وب �9ب ردم ھذه ا��	�طق ����ر��و=� ���.

�ن ��=� ا���ر �-�� ���ر و��2ط ) �م  ١٠٠–٧٠( �9ب �رك ���=� �

�ل ا��ر��	� وا��واد ا�5رى و�-ون ا����=� ا-Pر =� ���� ا���دام 	

). Dumper(ا��>�� ا���5 

  .����ر��	� ا0رار ���ق ا�5س ��ر دا�ل ا�5ر�� ����ط ان�

���و�� ا���ر ار��0ت �-ون�

؟ !�3 ��" ا���� ا��<وي





 

��%� �C�D�:
 �= ���� ��? �ل ����راب ا�د=ن ا��دة �C7 5 ا���رر ا���ق ��9وز 

ا���ب؟ اذ-ر ) ��7_ ر�ل _��	ت( )١:٤:٨( ا�����0 ����ر��	�

     

 

 وھ� ا���75 ���ر�� ���Mرة �2�7ص ذات د=	 � ا����د ا��ر�� �-ون وذ�ك

 =� ا	"���2 �"�-ل ا�� �ؤدي �د ��� ا	-���� وا-Pر ا�0ف ا���وم ���

. ا��	�طق ��ك =وق ا��"�دة ا��	���2 ا95زاء

     



�د�د � ��ا���را������ طر�



�F او �* ا�)���; ا��<�<�� او ا��!��E ا�)�����G* اا��ن ا��#��<   -H5 >I



: ا������ ا95زاء ا��"��� ا�5	�د ا	ظ�� �"�ل

.ا���ر �9	�� =� ��ر��ا و����م ��ود�� ا�5واح ھذه �و�0 : ا��دة ا�واح١.

ا��5دة �5واح ا��ر�0 �>�	�د و����دم: ا��ر��0 ا����	د٢.

  ا��5دة ا�واح ور�ط ���	�د و��وم ا���ر ����9ه طو��� ���د ا9زاء وھ� :ا�را�ط� ا05>ع٣.

  ������ ا=��� ا�واح �ن ��دة �-ون :ا��	د ا�واح٤.

ا��ر�� ��	د ��9زا �"-ل ���ث ا�5رى �� ا�وا�دة

 ا�5	�د �-ون و���<  ر�وة ا��ر�� -ون ���� =� وذ�ك 

.	��< ا���ر ��ط� وا���د �"-ل ا����� ھذه =�

�ر7ف ا	 � ا5 ا��دة ا�واح 	وع �ن �-ون :ا��Mرو�� ا����	د .٥

��� �ل ���د�� 	 ��� ذات و�-ون ا��ر�� =� و�Mرس ����7 �7ورة 

. ��د	� �C��7 ا�	 ��� ھذه �-�� �د . ]ر� � 
  



�G@@�ت L��5 ا:�4د J-ا�F ا������ت ا����� 



ط��M� ا:�4د J-ا�F ا���� �������ت ا�����  
 ��-Mا� �وا���



��C�Dت
 وذ�ك ا�	%وح ا ���د �ظ�م ا��	�ل �	2ن ا�����ك ا����د�� ا��ر�� =��

 �وا�ط� ور�ط ا �رى 
ن ا�وا&دة 	�م ٦٠٠  و�	���� ا
	دة ا�واح ����	�ل

 ��ن ا�	���� ز��دة �	2ن ا�0&�� ا�&%ر &��� و�� 
ر��0 و	���د را�ط� ا0+ع

 ا�! ا�&��� ھذه �� &��� و  ����� ورد 2	� ) 	ر ١,٨  (�&د ا 
	دة ا�واح

�دم را�ط� ا0+ع�) ٣ ر;م �2ل ، ٢ ر;م �2ل (.��ط ا��ر��0 ا�	���د و



��C�Dت

��= ����: ا�طر���ن ا&دى ����ع ا ���د �2ون ا�ر�وة ا��ر�� 

o ل ا5و���	������ ازواج �وا�ط� و��د ا�&%ر ����ه 	�	رة ا���� ا�واح ���	 

2ون وھذه ا
	دة ا�واح 	ن ��J	 د �وا�ط����	ر��0 
 ��ن ا�	���� و2ون 

�
ر ١,٨ ( &وا�� ا 
	دة ا�واح ازواج 	ن وا�رى 	�	و	(  

o��	�Pل ا��	� 	8رو�� 	���د او ا
	دة ا�واح ���

ا0+ع �وا�ط� ھذه و��د �%�K ا�&%ر ��ر%�ع

ا�&%ر 
	ق ز��دة &��� و�� 
ر��0 و	���د را�ط� 

  . 	ر&��ن 
�! ا ���د �2ون ان ��%0ل ) 	ر ١,٥ ( 
ن 





�ر ����  ط�ق ا���د ا������ت �










�! :  ا������ ا���ر��ت  �M;�	
ز�د ا �ر  ٣( و0م ا�&%ر��ت ا�	 ( ،

&%ر ا��راد�ب (ا�&%ر��ت  و�	2ن ا��ع  ا�طرق ا����� �� ھذا ا��وع 	ن 

):ا��	���

:  طر��� ا����دق ا�	&�ط��  •

طر��� ا�	���د ا�	�*�� •

طر��� ا��د ا�:�دو;� •

ا�&��زطر��� ا��دار •



ا�����ة ��� ا����ه ا����� وا������ت  
 ����� �� ��� ا����ه ا����ا����

ا#��ء ا"! �ء
Lecture 3

Building 

Construction 



السيطرة على المياه الجوفية
� �د�دة ����� ��و 	���ل ا
�و�� ا
	��ه ���ب• 

���� .ا
��ر��ت�
 �!� � 	ن ا
�و�� ا
	��ه �ن ا
���	� وا
 ا
���م ��م 
م 	� ا
���ء �رة و�و��$ ا
���ء 	�زا��� ز��دة

� ا
�ذري ا
��ب وھو '��& ���ل ا
�و�� ا
	��ه 

+	���ل.

:�!�� �	� ا
�و�� ا
	��ه �+/ ا
��طرة ا�	�ل ��+-ص•
ا
��ر��ت � ���	$ ا
�� ا
	��ه 	ن ا
�-+ص�
ا
�و�� ا
	��ه 	��وب -�ض�



	� ھو ��ب ھ�وط �3ض ا�واع ا
�رب ��د ا
���م �-�ض •
� � ؟ �	��وب ا
	�ء ا
�و

:ا��واب•

  ا���ر �ن ا����ه ��زا�	 ا����م ��ل ا��ر�	 �وع درا
	 ��ب•
 ا������ت ذات ا��ر�	 ا�واع � ض �ن ا��و��	 ا����ه او���ض

 �(�ر�	 ھ�وط ���&ل ا��
�و�	 ا����ه �% ���رف �د ا���#�	
. دا�0/ او �ؤ�ت �-,ل ا�� ا���ء 
ر��ن ��% ��ب �ذ�ك



ط�ق .-�,+ ا���ء * () دا&�� �% ����� ا��$�

Sheet ا
'����� ا
ر��6ز١. Piling

DiaghramWall ا
���ز ا
�دار٢.

Slurry( ا
��ط$ ا
-�دق٣. trench cut off

Thin ا
	��ون ا
�	�ت >��ء٤. –Grouted Cemental

mortar

Grouted ا
	��و�� ا
�وا�ز٥. barriers

:)Freezing(  ا
��	�د٦.



ط�ق .-�,+ ا���ء * () دا&�� �% ����� ا��$�

 دق ��م ا�طر��	 ھذه �/ :)PilingSheet( ا
'����� ا
ر��6ز  :او@•
��&	 �را,�ب ��5 &����4 � د��	 ر,�0ز /� �5� ان ��,ن اطرا
 او ا���ء د�% او ا��ر�	 د�% �وى �&د ���ز � �ل � �56 �% ��دا�ل
 �&; #(; ���وي ا��/ #دا ا��رب ا�واع � ظم ���
ب .� � ا���8ن
�دم ا���ء �
ر��ن ,���ز � �ل .�-ن�

��د ,�دار و�.

ا
طر��� ھذه �+���ت•
#���	 6و�6ء �و�د•

•�5��), 	���#

•� <�
�دا��5 ��
�� /�

ا��وا�% ���%



�����A: دار�
 ھذه ���6ن  :)WallDiaghram( ا
���ز ا
 ا�; ���د ا� �ل �و�% �ول ,و�,ر��/ 
��د �دار ا�-�ء ا�طر��	

 ��,ون ا��دار و�&�م �� ددة �را�ل #(; و���ذ ا���ر #�ق

�� ا
	زا�� ا
طر��� ھذه و���ق ، ا���-< �ن �زءا��
: ا

oب
  ا��ر�	 ا�واع ����% ���
oز���� 	ا�6و�6ء ��(
o4��), 	04 ا�,��ل ا���-� �ن �زء ا#��ر اذا واط
 �,ون �  و� ,

ا��&�د��
o	���,ا�����ذ ا� /�ا����0	 �@���	 ا����ورة ا���6	 ا���,ن 
o ر �(�دار ��,ن�
.����ذ اي �
o د ا��ؤ�ت �(��ر��ت��
.��A/ #ن #�(�	 ا�



: �+� �	� ا
���ز ا
�دار طر��� ��+-ص

oر�� ��ر�
 �+/ ���زا ��ون ا
���و��ت 	ن �	ز�B �� � وا@���3��  ا

Cو�

+��رة ا
دا-+� ا.

oدة�	و��ت ���
� و-�'� ا
��ر �وا�ب 
��د ا��-دا	 � ��م 	�دة ھ� ا 

�	�ن و	��ظم 	��	ر ���ل ا
���و��ت �D ��ب و
�ن ا
ر��6ز ��ر ا�	�ل
 

  ا
��ر �وا�ب ��د

oط و�و�ودF�

 ذا ا
����� ا Bز�	
 �	�$ ا
دا-ل 	ن ا
��رة و�C �+/ ا

ا
��ر ا
/ ا
�و�� ا
	��ه د-ول او ا
�ر�� ا� ��ر

o  طر��� و� ذه
. 	�ر ) ٣٦ (  ا
/ �'ل Gد 
+��ر ا�	�ق ا���ز �	�ن ا



ات ا���ء ا�	�ار ا�������



�A
�A : دق�-
 #ن #��رة :)offcuttrenchSlurry( ا
��ط$ ا
 ا�ر�(�	 �(�ر�	 ا��
(�	 �Bر ����ر
��	 ���ذ �(�ل �
�ك �دار

  .وا�ط�; وا��&;

�دم�
� /� ا���ر��ت ��ط�	 ���ط	 ���ل ���5 ��و�ر ا��/ ا��وا�% 
 ا���ر وا#��ل ا���دق ��ن ا��ر�	 �ن ��دار و��رك ا���دق �5ذا

�و� 4 �/ ����8 ا���دق ����ء



Thin( ا
	��ون ا
�	�ت >��ء : را���3 –Grouted Cemental mortar(:ذ��� � 

 . ��Aرة ا
�و�� ا
	��ه ��ون ��د	� و���-دم وا
ط	/ ا
ر	+�� ا
�ر��

  ا
	ط+وب ا
3	ق ا
/ ا
	���ور ا
��+	�ن 	ن �دد دق ��م�

 	ن و��'ل ا
��+	�ن �+/ 	�Aت ا��وب -Hل 	ن وا
ر	ل ا
�	�ت 	ن  	ز�B ���ن Aم�

�-� ا
/ 	رن �!��وب ا@�+/	
 ا

 	�ل ا
�	�ت 	ز�B ��ل و�ذ
ك ا�+/ ا
/ ا
��+	�ن ��ب �	+�� 	$ 	�را�� ا
��ن و��م�

ا
��ر��ت 	�ط�� �ول ا�	���� >��ءا 	�و�� ا
	��وب ا
��+	�ن �ر�C ا
ذي ا
�راغ



 ان ��,ن :)barriersGrouted(ا
	��و�� ا
�وا�ز: -�	��•
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األعمال الترابية في إنشاء الطرق وطبقات الطريق 

وتقنيـــة إنشاء الطريق



تقسم األعمال الترابية في مشاريع إنشاء الطرق 
:إلى

 الحفر أعمال
 الردمأعمال

إن أعمال الحفر والردم إلنشاء طريــق ما تكون متغيرة في كمياتها حسب 

:وفي الحاالت التالية المنسوب المطلوب للطريق 

 للوصول إلى المستوى المطلوب اما يتم الحفر

   وفي ارتفاع متغير حسب ( أو يتم إنشاء تعلــية ترابية أو سدة ترابية

المناطــق



  :مالحظة
يجب أن يكون هناك توازن بين الحفر والردم لتقليل الكلفة في فقرة األعمال 

)   ١شكل رقم .( الترابية



االمالئيات الترابية ورص التربة

:معين مستوى إلى االرضية منسوب رفع لغرض•

 النباتات آثار إلزالة سم )١٥( حوالي بسمك السطحية التربة قشط يجب 

. جيد تحمل ذات التربة من طبقة إلى وللوصول العضوية والمواد

تربة تكون أن ويجب الردم أعمال في ستستخدم التي التربة تفرش ذلك وبعد 

.مناسبة هندسية خواص وذات العضوية المواد من خالية نظيفة

 مزيج وكذلك الرمل من قليلة نسبة مع الممزوجة الطينية التربة وتعتبر 

.الغرض لهذا الصالحة الترب من الطبيعي والرمل الحصى

الرطوبة محتوى ذات التربة من طبقات بفرش الردم عملية تتم 

  .)الرص بعد( سم )١٥( يتجاوز ال بسمك المحدد



التربة؟ رص من الهدف هو ما•

 لمقاومة قابلة وجعلها معينة قوة إلكسابها هو التربة رص من الهدف إن•

 ان يستوجب ولذلك اإلنكباس من مقبول بمقدار عليها المسلطة األحمال

 بالرطوبة مايسمى تقارب معينة وبرطوبة صالحة بنوعية التربة تكون

 تقاس والتي المطلوبة الكثافة على الحصول لحد ومرصوصة المثلى

.الجافة بالكثافة

 أنواع من نوع لكل الجافة العظمى والكثافة المثلى الرطوبة تعيين يتم•

  على الموقع في الحصول ويجب خاص مختبري فحص بواسطة التربة

 المنشأ نوع حسب الجافة العظمى الكثافة من بالمائة )١٠٠-٩٠(

  .وأهميته



 تستخدم الضيقة واألماكن األبنية داخل الردم أعمال في•

 .الصغيرة اآللية المدقات أو اليدوية المدقات

 والطرق كالساحات والواسعة الكبيرة األعمال في أما•

-: مثل الكبيرة الحادالت فتستخدم والمطارات

.ذات العجالت الفوالذية المستوية الحادالت ١.

.الغنم أضالف حادالت ٢.

.ذات اإلطارات المطاطية الحادالت ٣.



متنوعة تستخدم في األعمال الترابية مكائن إنشائية 
:منها 

 وتوزيع ونقل قشط في تستخدم :)Scraper القاشطة (  •

 األعمال في الضـــرورية الكبيرة المعدات من تعتبر ،التربة

والمطارات للطرق الترابيــــة



  المدرجة(  ومن المكائن األخرى المهمـــة ألعمال التسوية •
Grader   ( ، وهي تستخدم في فرش التراب والحجر

المكســـر وكذلك في تسوية السطوح وتشكيلها وفق مناسيب 
معينة 



الذي يقوم بوظائف ، )  البلدوزر( مكائن الحفر ومنها •
متنوعة عديدة 

 األعمال في تستخدم التي األخرى المكائن ومن

  ) Shovel(التحميل مجرفة للطرق الترابية

  الــــخ....... والشاحنات التربة رص مكائن و

.



للطــــريقتحديد واختيار أفضل مسار ١.

األرض الطبيعيةرفع مناسيب ٢.

الطبيعيةإعداد مخططات تفصيلية لمناسيب األرض ٣.

للطريقالنهائي  يقوم مهندس الطرق بتصميم المنسوب٤.

في  التسقيطبعد إكمال المصمم المخططات النهائية تبدأ عملية ٥.

الحقل

المراحل والخطوات الرئيسية المتبعــة في إنشاء 
:الطـــريق 



:ذلك ويتم للطــــريق واختيار أفضل مسار تحديد ١.
 استطالع المنطقة والتعرف على طبوغرافية األرض التي سيمر من خاللها الطريق بعد

 وجود أمالك خاصــةأو األنهار أو العوارض الطبيعيـــة كالجبال أو الغابات ووجود ،

 التربةالتعرف على نوع وكذلك

 من  تستخدم الصــور الجويــة لتحديد أفضل مسار لطريق يوصــل بين نقطتيـــنوقد

الناحيــة الفنية والهندسية وكذلك من الناحية االقتصادية وتقليل الكلفة اإلنشائية بقدر 

.اإلمكان 

 تعتبر هذه المرحلـــة من أهم المراحل التي تتحدد بموجبها الكلفة اإلنشائية للطريق  ،

.كمــا تؤثر على  الناحيـــة التصميمية والفنية للطريق 



الطبيعية التي سيمر من خاللها مناسيب األرض رفع -٢
الطريق

 ) التسوية ( وجهاز ) الثيودواليت ( جهاز منها المساحة أجهزة ذلك في وتستخدم•

.الخ.. والشواخص واألوتاد الفوالذية القياس وأشرطة

  -متر ٥٠ (وأخرى محطة بين المسافة تتراوح محطات إلى الطريق تقسيم يتم حيث•

 يتم كما ، األرض وطبيعة الطريق طول حسب ، ذلك من اقل تكون وقد ) متر ١٠٠

 الطبيعية العوارض وتثبت األرض طبوغرافية تغيرت كلمـــا األرض منسوب رفع

.الــــخ....الحديد سكك أو المستنقعات و الجداول و كاألنهار االصطناعية أو



 على الطبيعية األرض لمناسيب تفصيلية مخططات إعداد-٣
 المناسيب رفع أن علما المحطات وحسب الطريق مسار طول
Center ( الوسطي للخط يكون Line ( يمين على وكذلك 

 رقم شكل (. األكتاف مع الطريق عرض وحسب الطريق ويسار
٤ (



النهائي  مهندس الطرق بتصميم المنسوبيقوم -٤
 للطريق

  اإلمكان قدر والحفر الردم أعمال بين موازنة يحقق بحيث•

) Grade( للطريــق الطولي االنحدار يحدد كما  •

Horizontal( للطريق والعمودية األفقية المنحنيات بتصميم ويقوم •

&Vertical Curves  ( التصميمية السرعة االعتبار بنظر آخذا 

 الهندسية للمواصفات طبقا التوقف ومسافة الرؤيا ومسافة للطريق

  . الماء ومنافذ القناطــر موقع يحدد كما•



مخطط تصميم  المنسوب النهائي لطريق مع 
المنحنيات االفقية  والعمودية ومواقع القناطر

 



إكمال المصمم المخططات النهائية تبدأ بعد  -٥
التسقيطعملية 

 متخصص مسح فريق قبل من الموقع في كاملة استكشاف عملية تجرى•

 بعملية البدء قبل الحال واقع مع وتقارن المخططات جميع وتراجع

  بالعمل البدء قبل وتصلح لتعالج وجدت إن األخطاء وتثبت التسقيط

 الوقت في وتوجد ، المختلفة المساحة أجهزة التسقيط عملية في وتستخدم •

 تقليل في كثيرا تساعد وسريعة دقيقة ،شاملة متطورة أجهزة الحاضر

. العالية الدقة مع التسقيط ألعمال الالزم الوقت

 وأنصاف واألطوال القناطر ومواقع  والزوايا المناسيب تدقيق يتم كما•

. المنحنيات أقطار



تسمى طبقة األرض الطبيعية التي تشيد عليها طبقات الطريق •

إن مواصفات هذه الطبقة ، )  Subgradeطبقة التدرج ( بــ

ونوع التربة لها هي التي تحدد مجموع سمك  طبقات الطريق 

. التي تنفذ عليها 

:تقسم الطرق من حيث مواد اإلنشاء إلى نوعين •
Flexible  Pavementsمرنة طرق ١.
Rigid Pavementصلبــة طرق   ٢.

أنواع الطرق من حيث مواد اإلنشاء:



الطرق وهي :) Flexible  Pavementsمرنة الطرق ( -١

كمادة رئيسية )  Bitumen القير( التي يدخل في تكوينها 

oتمتاز الطرق المرنة

o  بسهولة التنفيذ مقارنة بالطرق الصلبة

oكما تمتاز بأنها اقل كلفة

o  وتحتاج إلى صيانة مستمرة

o وعمرها محدود نسبيا.



( وهي الطرق التي تنشأ من ):   Rigid Pavementطرق صلبــة (   -٢

)   Concrete الخرسانة

oويتطلب إنشاؤها وقت أطول نسبيا

o  وتحتاج إلى فواصل طولية

أنواععرضية وتكون على وأخرى 

للتمددفواصل إنشائية وأخرى منها 

واالنكماش 

وتوضع ، )  ألماستك( هذه الفواصل بوضع مواد مرنة قابلة لالنضغاط مثل وتعالج 

في بعض هذه الفواصل قضبان من حديد التسليح بمواصفات معينة 

o وال تحتاج إلى صيانة مستمرة كما هو الحال في الطرق المرنة لذلك تنفذ هذه الطرق في

المشاريع األكثر أهمية كطرق المرور السريع أو مدارج الطائرات ألنها تتحمل االجهادات 

.  العاليــة 



مقطع في تبليط صلب في منطقة الفاصل



:الطبقات اإلنشائية في الطرق المرنة 

  من مكونة مادة وهي ((: ) Bitumen( القير مادة تعتبر•

  )) المصافي في النفط تكرير بعملية الخام النفط من تشتق هايدروكاربونات

. )Asphalt( االسفلتية الخرسانة تكوين في تدخل التي األساسية المادة

 والمدرج المكسر أو االعتيادي الحصــى من االسفلتية الخرسانة تتكون •

  ) الحجـر طحين ( كـ مالئة ناعمة مواد ومن المدرج الرمل ومن قياسي بشكل

 االسفلت معامل في عالية حرارة بدرجات القير مع المواد هذه جميع تخلط ،

 إلنشاء تستخدم التي االسفلتية بالخرسانة يسمى ما أو االسفلت مادة لتحضير

Flexible المرن الطريق (طبقات Pavement ( القير نسبة تتراوح حيث)

٦ –٤ % ( .  



ما الغاية من وضع مادة القير؟

:االسفلتية الخرسانة في الرابطة المادة القير يعتبر•

 ألنه ) والرمل الحصى ( والناعم الخشن الركام بتغليف يقوم حيث •

 و عالية حرارة درجات إلى يسخن عندما سائلة رقيقة مادة إلى يتحول

 القوة االسفلتية الخلطــة تعطي مرنة صلبة مادة إلى يتحول يبرد عندما

 بسبب الطريق طبقات لها تتعرض التي االجهادات لمقاومة الالزمــة

  .والمتكررة العالية المرورية األحمال

 يكسب االسفلتية الخرسانة في ) الفلر ( المالئة الناعمة المواد وجود إن•

 األمر االسفلتي الخليط في الهوائية الفراغات ويمأل المرونة االسفلت

  . لالجهادات االسفلتية الخرسانة تحمل قوة من يزيد الذي



 طبقات تحت تقع التي الترابية الطبقة وهي :Subgrade التدرج طبقــة.١

 مطابقة وتكون الطريق منسوب عليها يضبط والتي مباشرة الطريق

 ( والردم الحفر أعمال من األخيرة الطبقة وتمثل الترابية األعمال لمواصفات

.) الترابية التسوية

 الطبقة فوق الطبقة هذه تأتي :CourseBase-Sub األساس تحت ما طبقــة.٢

 كما معين وبتدرج المخلوطين والرمل الحصى من وتتكون مباشرة الترابية

 معينة نسبة ومع المكسر الحجر من أو المكسر الحصى من تكون أن يمكن

 الطبقة سمك يزيد ال أن على طبقتين أو واحدة بطبقة وتفرش الرمل من

 تسمى . الحدل نسبة من المطلوبة الدرجة إلى وتحدل ) سم ١٥ ( عن الواحدة

.) التيكلة أو الخابط الحصى طبقة ( بــ محليا الطبقة هذه

ينشا الطريــق المرن أو ما يسمى التبليط االسفلتي 
: الطبقات التاليةمن 



تتكون هذه الطبقة التي تأتي فوق طبقة ما تحت : Base Courseاألساس طبقــة . ٣

األساس مباشرة من الحجر المكسر أو الحصى المكسر مع الرمل وبنسبة تدرج معينة تبدأ من 

))   Abrasion Lossفحص الفقدان في الوزن (( من وزنها في والتفقدفما دون ) سم ٦,٥( 

 ٢٠( سمك الطبقة الواحدة عن  اليزيدوتفرش بطبقة أو طبقتين بحيث  ، % )٤٥( أكثر من 

من الكثافة %  ١٠٠-٩٥( للوصول إلى الدرجة المطلوبة من الكثافة الحقلية  وتحدل) سم 

األفضل وفي هذه الحالة فان يمكن تثبيت هذه الطبقة بالقير وهو .  )المختبرية العظمى 

 ١٥-٧,٥( فما دون وتكون بسمك يتراوح من ) سم  ٤( التدرج للمواد المستعملة يبدأ من   

) .سم 

بطبقة واحدة الخرسانة االسفلتية تتكون من  : Surface Courseالسطحية  لطبقــة ا. ٤

:وتتألف من ) سم  ١٣–٤(  أو طبقتين بسمك من 

 الطبقة الرابطةBinder Course

لطبقــة السطحية اWearing Course



الرابطة الطبقة Binder Course : من وتتكون ) سم ٨ – ٤(من سمكها ويتراوح 

 وبموجب بها المعمول للمواصفات مطابق معين وبتدرج المكسر الحجر أو الحصى

 الرمل من المكسر الحجر أو الحصى إلى باإلضافة وتتكون ألمختبري الخلط معادلة

 األساس طبقة فوق تنشأ .بدرجة القير إلى إضافة معينة بنسب الناعمة اإلمالئية والمواد

. باالسفلت المثبتة

السطحية الطبقــة Wearing Course: الركام وتدرج ) سم ٥ – ٣(من سمكها يتراوح 

 وقوة الرابطة الطبقة في عليه هي مما أكثر االسفلت نسبة تكون .دون فما ) سم٢ ( من

 . الرابطة الطبقة في عليه هو مما أكثر الطبقة لهذه المطلوبة الثبات

 سطح على الحصول هي للطريق اإلسفلتية الخرسانة تمنحها التي المزايا أهم من إن    •

 مانعا باعتباره التحتانيــة الطبقات على ويحافظ المناخية والتأثيرات األثقال يقاوم

 واالعتناء االهتمام يجب لذا ، العمر وطويل عليه للسير سهال سطحا ويهيئ للرطوبة

   . الطبــقة هذه إنشاء عند كامل بشكل



:اإللصاق طبقات .٥

 : CoatPrime األولي الطالء / أوال•

األساس( وطبقة )األساس تحت ما( طبقة بين التي الطبقة عن عبارة( 

باالسفلت مثبتة األخيرة تكون عندما

 األساس (طبقة تكون عندما )الرابطة (والطبقة )األساس (طبقة بين أو( 

  . باالسفلت مثبتة غير

 الطبقة هذه وتساعد الطبقات كبقية طبقة أو معينا سمكا تشكل ال الطبقة هذه إن•

 التي الطبقتين بمساعدة وتقوم المواد تفكك وعدم نظيف سطح على الحصول على

 من واحد حجم بنسبة والنفط القير من الطبقة هذه تتكون .التماسك على بينهما تقع

 وبدرجــة خاصـــة رش سيارات بواسطة ترش . القير من حجم ١,٥ إلى النفط

  . مئوية درجة ) ٨٠ –٦٥(حرارة



:CoatTack اإللصاق طالء / ثانيا•

 والطبقة األساس بين أو اإلسفلتية الخرسانة من طبقتين بين تكون •

 بنسبة القير مع النفط أو البنزيــن مزيج من تتكون .فوقها التي

. ) ٢ :١  ( القير من حجمين إلى النفط أو البنزين من واحد حجم

 الن الطبقتين هاتين في القير بنسبة الكامل االعتناء يجب    •

 في قيري نزف حصول إلى يؤدي المزيج في القير نسبة زيادة

. تماسكها في ضعفا يسبب الذي األمر النهائية الطبقة

  








	 ا�رطو�� ��Damp  Proofing



 ا�رطو�� �ن ���� �ز� ���
��� �زل إ�� ا��
��ت ���	 ����ج•

  . ور����� وا��ط��� ا��و��� وا����ه وا��طر

ا����
& �%� ا�ر�$ و���ه ا�رطو�� �#"�ر ���وئ ��ن•

• ��

�+ر ا��*و
� ا��واد �%ف �%� ����د أ,%� ��-��
 �واد و ا.

 ھذه �,4ن �23ف ا���
� ��ر 1+ر إ�� �ؤدي ��� ا���ط���ت

 وا�4-ران ا���رات �*�"ر �	 �
�� *ر��� روا-$ و+دور ا��واد

. ا9�راض و�%ب


	 ا�رطو�� ��Damp  Proofing



ا:رار ا�رطو��


��ت *��رة أ:رار ا�رطو�� ���ب�%� :

 أ
واع و�,ظم ا�را�ط� وا��واد *��ط��وق ا������� ا��واد �*ون ا.
��-�� ا�
���� �ن�

�
  رط�� �*ون �
د�� ً���2 أ1ل ا�3ر��

 و3�+� ا9�2ح �4��ل �
��ط و�& ا��زھر �دوث �& ًأ����� ً���2 �*ون ا�رطو�� �

  وا��واد ا�3ر��
� إ:,�ف ���ب ا��4��ل وھذا ا���
��� ا��ر*��ت �	 �
�� ا�*�ر����

���
.ا39رى ا���

 ذ�ك ��4ت إ�� �ؤدي 1د ا39رى ا.
��-�� وا�9زاء ا�3ر��
� دا3ل ا����ه ا
���د  �

  .ا��4وات دا3ل ا���ء ���دد 
���� ا��زء

  ا��
��ت دوام �ن �G%ل ��� ا��,�دن �,ض و��*ل +دأ �& أ���& ���ل ا�رطو�� �

�����
 ��� ا����� ا���2ت �ن ��3%ف �%ون �*ون ا�رط�� ا��G	 أن ��ث ا������� ا�

ا.
��ء �ط�G�ت ًأ:رارا و�%�ق ا��
ظر ��وه



ا�ط��
	�ر ���� ا��ار  



� أن ��� ا�ط��
 إ� ا����
 �� ا���ت �� 
��! :ا


د ا��,��ل ���ب ا�رطو�� ا�
���� �ن  ١.� ��-��

د ( ا��
�ء ا���ء �	 ا��واد ا.�

).�4�ف ا���ء ا�4�-ض �ظ�ر �G	 �ن ا��2ح

ا9ر:��ت ���ب ا�3�+�� ا��,ر�� �ن ا��ر�� إ�� ا��دران أو ا
�G�ل ا���ء  ٢.

و+,ودھ� �وق ���وى ا����ه ا��و��� او ���ب :Jط ا����ه *�� �& ا��راد�ب ��ت 

���.���وى ا����ه ا��و

او �ن 23ل �
�ء ا����-ر ا��Gوفا���ء �%�Gوف ���ب 3%ل �& ��ط�$ ا�3راق  ٣.

ا�3�ر��� ���ب ا���+�ص او ���ب ا���4�ت  ���ه ا9�ط�ر �%�دران ا�3راق  ٤.

.��*� ا����ري او ��*� ا����ه  او ا��زار�ب  �& ���ب و�ود 3%ل  ٥.

.ا��
�#�ن �3�ر ا���ء ا��و�ود �& ا��واء �%� ا��طوح ا���ردة ���ب �*�"ف  ٦.


&���% �$�ب ا�ط��
 ا� ا����



 
'�ط�� 
()��-:,�اص ا��اد ا
 :ا�3واص �ن ���و�� �%� �,��د �%رطو�� إ
��-�� ��دة أي �G�و�� إن

 � أو ا���ء ��3ر�1� � أ )ا������� 1%�%�(  +��ء ا���دة �*ون ان١.
P+���.

 �Rر �+�$ ���ث �ر*���� و���Jر ا���ء �	 ا���دة ��4��ل � نا٢.
.�%رطو�� �G�و��

.ا��
�# و��ر ��
��ب طو�ل دوام ذات ا���دة �*ون أن٣.

�& ��� ��,رض ا��& �%�ر*� 
���� ا���Gق ���
ب *���� �رو
� ذات ٤. 
#�
.ا��

.ا���,��ل ��%� ٥.

�& ��� ��,رض ا��& ا.���دات ��G�و�� *��& ���ل ذات ٦. #�
.ا��


���� *%�4 ذات٧.�.




 أ.$�م/0/ �� 3�4 &�و(!�1 إ& 
'�ط�� 
()��:�6$5 ا��اد ا

١. �
،  (polythene) ا��و����ن، ا���ر ، ا�
��س ، و���ل ا�ر��ص : )   Flexible(�ر

ھذه ا��واد ��ط	 ا�رطو�� %- ,��	 ا���(ت إ( أ
'� ا&%$ل �ن �#�"�ل . و �رھ�ا����د 

6
د�� �#�5دم ،  �رھ� %- ��(ت 3ط	 ا�رطو�� %وق ا���1�ت وا��,�و�ف �����و�"��ر �

).�در,� أو 7��رة ا�زوا��( 7��
	 رطو�� ����ط	 �"�دة ا��7ل 

٢. P���-���  )rigid-Semi  ( : واع
و���? �<#�"��ل �	 ا�,دران  ا���#�كو���ل أ

.( expansion joints)ا�#���7 ,دا و����و�� $Aط ا���ء و7ذ�ك %- %وا�ل ا���دد

؛ ا�5ر#�
� ؛ �ز�C ا�ر�ل �	  اBردوازو���ل �,ر ) :   Rigid(أو +%��  ���-�٣.

����ز ھذه ا��واد �7و
'� ذات ���ل إ
��F- ودوام ,�د�ن إ( ....؛ ا�E ا�را�
C�"�,�ن 

�
.أ
'� ����ق 
��,� ا��ر�7 ا��- ��"رض �'� %- ا��
�ء؛ �7و
'�  �ر �ر




 أھ5 أ(�اع ا��اد ()��
 ا�;!:9ام '�ط��
 ا(<�=وا

 أو ا�ر�ل �وP1 ا��
"ور ا9�4%ت �ن �ط��G ���	 ���ك ورق وھو - :ا�%��د

 �ط��G ا�%��د �
�U .ا���,��ل �1ل ا�ط�G�ت ا��+�ق ��
	 ا����ك ���وق

 و���ز �%م )٦- ٣( ��ن ��راوح ا�ذي ا��ط%وب ا���ك ��ب أ*"ر أو وا�دة

.ا�ط%ب ��ب إ
���P ��*ن و�طول ��ر )١( �وا�& �,رض �4�ت �*ل �%�

  وا��دران ا��طوح �& ا�رطو�� 1ط	 أ���ل �& ا�%��د ���,�ل•

ا��طوح �& ا��Gر �ن ط���Gن ��ن ا�%��د �ن وا�دة ط��G  �و:	 ��ث•

.ا��دران �& ) ا��و
� ( ا�را�ط� ا���دة �ن ط���Gن و��ن•

 



  1�ط (  ا�%��د �ن ط�Gـ� *ل �و:	  ؛ ا�%��د �ن وا�دة ط��G �ن أ*"ر ا��,��ل �
د•

؛ �+�G �1ر�� ��دة �ن و�4%�� �%و�� ط���Gن ��ن )

���� ا�%��د 1ط	 ا�+�ل و�
د • ��
�� ��را*ب أن ��ب ������ )١٠٠ –  ٧٥ ( 

. ����Gر ا�����ت و�%+ق


د ���%��د ا���
�ء ��ب•� Pر��  �Rرھ� أو ا�9ذ�� ��#"�ر ��زP1 و��
ب 


���� ا�*%�4 1%�%� ا��واد �ن ا�%��د �,��ر .ا�
��-� ا�9زاء �ن



 +3ر�� ��دة وھو -: Slates ا�ردواز٢.
  ا9
واع ���,�ل ً�دا ا������� واط-� +%دة

�� ا���دة� &�.ا��دران �& ا�,�ود�� ا�رطو�� 1ط	 

o%�ن �"�ل ��ث�ن �#���%�ن %- ا�"�ود�� ا�1وا�ل �7ون ���ث �����1 ا�#��5��) 

.ا�1��ل 5<ل �ن ��,دار ا�رطو�� ا�5راق ��
	 وذ�ك )�����  �ر أي

o  J
. ا�,دار �"رض �#�و و�"رض ) ٣ : ١ ( ا�#�
ت ��و
� اBردواز ��

oردواز إنBدة ا�ذات � ������ ( ,�#�F  ��دة و�7و
'� أ
L إ( 6���� ���ل 3��� ( 

�وس 
��,� ��د6'� ا����ل %'
�ك,�  ا��1�$�- ا�'�وط ( ��#�و ا��Aر �

differential settlement ( ل 3د ا�ذي��� -% ��
 ��دع و�#�ب ا&�

. 6��� ��ورة ا�,دران



 *�� ط��,�� �*ون 1د ا��& ا���درو*�ر�و
�� ا��
���ت �ن ���و�� وھ& -: وا9�4%ت ا��Gر 

&�.ا9�4%ت �& *�� �*ر�ره �
د ا�
4ط ���G�ت �ن أو ا��Gر 

 ر�3ص وھو وا�,�ود�� ا9���G ا��طوح �%� رطو�� *��
	 �*"رة ���,�ل ا��& ا��واد �ن وھو


���� ا�*�4%.

 ) �%���ر ٢٠ – ٥( ��ن ��راوح ���ك �
���� �رار�� در�� إ�� ���3
P �,د ا��Gر �و:	 

  .ا��ط%وب ا���ك �%� �%�+ول وا�دة ط��G �ن �#*"ر �ر�P و��*ن


د �را��� P
 �در��ت �,ر:P �ن ا����3ن أ"
�ء ا��Gر �*�ل  وا�����
س ا���د ا��زج ���3


	 *�� ؛ �ر
� ��دة �*و
P ا���دة 3وا+G4� Pده طو�%� ��4رة ����� �رار���� Pواد 3%ط�� 

��رة �,د �%�رو
� و�Gدا
P ا��Gر ��Gق إ�� �ؤدي ذ�ك �ن ا��
ز�ن أو ا�
4ط أو *��*�رو��ن �ذ��� 

 . ا�ز�ن �ن

2
P إ�� �ؤدي 1د ذ�ك �ن *��ر ���ك ���,�ل ��� Pت �ن و3رو����� �ر�4	 �
د�� ا��راز�ب 

  .ا��و �رارة در��




	  �#�5دم ا��- ا�ر��ص �1�F? ����ز :ا�ر+�ص +4�-$•��7 


#��� ا�"���� �7��1'� رطو�� �'
 دوام ذات و ,'� �ن �ر
ــ� و�7

  .أ5رى ,'� �ن �<,'�دات 6���� و���و��

 و��را7ب ) �����ر ١,٨(        6ن (��ل �#�ــك ا��1�F? �#�"�ــل•

?F�1%� ا���ر ١٠٠ ( ��#����. ا����د %- 7�� ا��1��ل %- ) �

6
د ا�ر��ص ��7Sل• L$ورة �"ر
�
ت ��و
� أو ا�طر�� ��#Bا  

 ا�و,'�ن �ن �3ر�� ���دة ا��1�F? �ط<ء و3���L �,ب �ذا ا��ور�<
دي

. ا��7Sل �#�ب ا��- ا�#طوح �ط�J 7�� ا(#�"��ل �3ل




وع �ن �3ري أ�ل ذات �واد ھ- : ا.�4%��� ا9+��غ• 

 �ز��دة ا�5ر#�
�� ا�#طوح �ط�- �#�"�ل ا��#����� ا&���غ

��رات ��رطو�� ���و��'�Vو7ذ�ك ا��ر�� و�� -� ا&
���ب �ط

 ا�,1�ف �"د ا���W ��7ل ��ث. و �رھ� ا����ه و5زا
�ت

����ه �
1را ���F� ��,زا� �F���ت و���ا�#ط? ��# .

 6��- دوام ذو �رن رطو�� ��
	 وھو - : ا�
��س +4�-$•

�م )٠.٢٥( 6ن ��ل ( �#�ك و�7ون�.



 و�ر
�  ����F �<#����7 إ�ط
���6 ��دة -: ا��و��"�ن٤.
 وا�����ط ا&ر$��ت ��ت ا�رطو�� 3ط	 %- �#�"�ل

�م )٠.٤٦( 6ن ��ل ( �#�ك و�#�"�ل وا�#طوح�.

 ا�رطو�� ��ط	 و�#�"�ل -: ا��ز�U ا���را��ك *��&٥.
���
 وا��A�#ل ا������ت %- و5��� ا�,دران 6ن ا�,�

E��وا��ط.

 6ن ا�"�ود�� ا�رطو�� ��ط	 و�#�"�ل - : ا��ز�U ا�ط��وق ٦.
.ا�,دران




و�6ن ا�J ��#م  -: �%رطو�� ا���
,� ا.��
��� ا��:���ت• :

���وق ��*ل +%�� �واد - ١

 �$�ف ا(#�
ت 
"و�� �ن أ7�ر 
"و�� ذات ا��7و�ن 7�#�L أو إ#�
��� �واد ھ-

6
د �'� 	
 وا�ر7�م ا(#�
ت �	 5�ط'� 6
د( ����ء �
1رة �,"�'� دھ
�� �واد ا��

 و���? ا��واد ��ك ��ن ا�د���3 ا�1,وات �5م 6�J �"�ل 
"و��'� %�ن ) وا���ء

���ء �
1رة ����'� �"د ا���دة�.

 ) ����P ( ا���-%� ��P أو ا���-%� ا��:���ت -٢

 وا(��زاج ا�ذو��ن 6�J ا������� �'� دھ
- 6$وي أ�ل ذات �واد �ن و��7ون

���ء �
1رة ��دة إ�J و���ول �����ء ��ذو��ن 3�����'� ��1د ,1�%'� و6
د ا���ء %-� 

�'
. ا���ب ا��ز�C و�7و
�ت أ,زاء ��ن ا�د���3 ��1را �ت و����F دھ
�� �7و



 ا��
�ء %- ا��#�"��� ) ا��و
� أو ا����� ( ا�را�ط� ا��واد �	 ا��$�%�ت �#�"�ل•


'�ء أوBا

.ا���ء و
1�ذ�� (����ص ���و��'� ���#�ن ا�5ر#�
- ا��ز�C �	 �#�"�ل 7�� •

�& ا��زج ��ء �ن �
��� إ�� ا��واد ھذه �:�ف • �%� ��
 ����P أو ��-%� *و

�& ا����,�%� ا���
ت *��� �ن �
��� أو ���� ��
 وذ�ك ���وق ��*ل *و

.ا�را�ط� ا���دة أو ا�3ر��
� �زج �
د

����ت �#ب ا��$�%� ا���دة 7��� �7ون •"� C�
 ��ط�F ا��واد ھذه �7ون .ا��

�ب���
��� �#�ب 3د ��ث ��7رة �7���ت ا#�"���'� �ن و��ذر 6�م ��7ل � 

ا�5ر#�
� أو ا��و
� ���ل %- ���وظ�



  �واد �	 ا���زو,� ا���ر�� ا��
�,�ت 7�%� 6�J ��#�ك 7��� �ط�ق : ا�����ك•

�
. و �رھ� ,1و%� و#واFل ����F �واد و )�<#����7 �واد أو 7���ط�ط ( ��د


����F ا��واد ��"ض (��� 7��دة أو ��رطو�� ��
"� 7��دة �#�"�ل•B- ا��7��7  

 ا�1وا�ل و�5م �لء %- �#�"�ل 7�� ؛ ا��<ط�ت أ
واع و�"ض ا�#�را��7-


وا6'�V�(joints) .

 �#�"�ل �� %�
L ا(#�"��ل ط��"� 6�J �"��د ا��
�#ب ا���#�ك ا��5�ر إن •

�#طوح أو ا&%��� ��#طوح� ��F��طوح أو ا�#� �#�"�ل �� و�
'� ا�"�ود�� �

 �$Aط ��"رض أو واط�F أو 6���� �رارة �در,�ت %�'� ��"رض 3د �ظروف

��ر أو ) ا�����F ا��
�Sت %- 7�� ( 6�لV�� و�� �واد��7� ....Eا�.  



:ا�,�د �,ب أن �7ون  ا���#�كإن •

.ا(#�"��ل�
�#�� �ظروف •


�#�� و�7ون 3��< •� ��
���1ظ ��دو
�L و5وا�L ��1رة ز�
 L�7ر�� �ل ��"��ا�1 	ص �����دد وا����.

و(  (joint )أن ����ق ��ورة ,�دة �	 ,دران ا�1��ل•
���ق ����واد ا��- ��"رض �'� #ط? ا�1��ل ا�5�ر,- �

.���#ط? ا����7�7�&3دام أو ا&���ل ا&5رى 



�م و�,1ف �����  (joint)ا�1��ل �
ظف ا���#�ك (#�"��ل• J� �ط

L�
 وھذه ,�دة 
و��6 �ن �7ون أن و�را(primer) J6 ا&#�س ���دة ,وا

�م ) ا���#�ك (#����ل ا�#ط? �'�V ا&#�س ��دة أي ( ا���دة V�'� #�ك�ا�� 

�
����ت �#ب ( ��ردا أو #�5"� C�
 ���ط	 �ر�ط �
L و��7ل ) ا��

 ا�1��ل %- ا��ر�ط ھذا ��7س ��ث �#�ط� ���� أو ����د ����1ل �
�#ب

C��"#�ك #ط? و7ذ�ك ا��و��ل ��<ت و��ا�� ���درز � ��#�
 وھ7ذا �

�L ا�1��ل طول 6�J �#��را ا���#�ك %�7ون�7V� 7ل ؛�� L,ل و��ا�1 

(joint) ,� �#ب�ن ا��V7 7ون� �را أو �#�و�"��.



 

 �� .?< ا�ط��(@!�-:ا�;��A ا

�%� ا�9
�� ا��د�"� �ن ا�رطو�� �
د ����دھ� ��ب �%�4�ظ •
�,���� ��2ت ��ر��� إ�� ا��
�ء �+ورة ��دة وھذه ����ل 

-: ��*ل ��م �%�

ا�#�وف�"��,�  ١.

وأر$�� ا�ط��ق ا&ر$-ا�,دران �"��,�  ٢.

ا��
���F ا��- �7ون ��ت �#�وى #ط? ا&3#�م �"��,�  ٣.

.و �رھ� وا��<,-ءا&رض 7��#راد�ب 






	 ا�رطو�� ��Damp  Proofing




	 ا��ط��� � �-:ا������ ا������ 

� ا��
�� ا��د��� �ن ا�رطو�� �
د ����دھ� ��ب �����ظ •��
�)���� ��'ت �%ر�$� إ�� ا��
�ء �!ورة ��دة وھذه ����ل 

�-: ��*ل ��م ��

ا��وف	�����  ١.

وأر��� ا�ط��ق ا�ر��ا��دران 	�����  ٢.

�م 	�����  ٣.�ا��%�$�� ا� �  #ون  "ت 	 وى ط� ا�

.و+�رھ� وا�	(��ءا�رض #��راد�ب 



 أو ا� ط�� رداءة أو ا� �$ر  � �ر :ا�%/وف �)���� / أو+•
رب ��ف %��ط ھ� ���ط� ا�	راز�ب ا /�ل 	"(ت   �1%	 

. �2دة ا�رطو��
  طر�ق �ن إ�� ا�ط� إ�3 ا� �$ر 	ن ا�رطو��   رب �د •

 ا�	�%�� ا� �$ر ( �
�%$ ا�%��رة �
�ء 2'ل ا����!� ا�رطو��
) ا�8ر�%�� ا� �$ر 	ن �7	�ء ا	 /�/� أ#6ر ���ط��وق

 �#ون رطو�� 	�%= 	ن أ>�� �ف 2	ل � و�ب ا�ذي ا�	ر •
، ا�واط$� ا� �$ر >� ا� �رة +ط�ء  "ت

 	ن أ372 �	 وى وا@8ر ا�?ط�ء  "ت ا"دھ	� �>�ن 2	ل أو •
 ا� �$ر >� وذ�ك ا���7A ا� �رة "�>� >� ا�رطو�� 	�%=  	 وى

��A ر	؛ا�  
 إ�� ا�دا5�2 ا�%��رة و�4 �ن ا����ه �%رب طر�ق �ن أو•

 	ن ا�رطو�� 	�%= ط���ت   	ر أن � و�ب ا�ذي ا�	ر ا�%/ف
 ا�Aل 	ن ا�دا�78 ا� �رة و�D 372 2	ودي و�C#ل ا��ف
�<�	� E م٢٠—١٥( 2ن  �ل ( أ>��� ا� �رة >�   دا8ل 6م )

.)١ر�م C#ل





7طوح#	�%= رطو�� ) ط�� �ن 372 ا��ل (   �	ل ط���ت ا���ر  •�

�"�ث  #ون  وا��%ط�6 ا���د �*ون ��%�)��ل ط�/�ت �ن ا�/�ر ��
$� ط�/�ت �ن ا����د •

6م  �1�7 ط��� 	ن  ا���7د و�را32 2%د و�= أطوال ا���7د أن   را#ب  ��ر��ا�ط��� ا�و�3 

و #ون ا�ط��� ا�	 را#�� ا����7 �� ��ه 	�ر ) 	�7	 ر  ١٠٠( �ط= ا���7د �	�>� E  �ل 2ن 

ا�	�ء �	%= ا8 راق ا�	�ء 	ن 8(ل 	%ط�� ا� دا8ل و 7/ق 	�>� ا� دا8ل وا� را#ب �	�دة 

��ر��  ��/E ) رةC��	 �1%�� ط= ا���7د�؛ 6م  �1�7 ط��� أ8رى 	ن ا�	�دة ) أي E   (	س 

�"�ث �#ون 2دد ط���ت ا���ر أ#6ر 	ن ا���7د .....و��دھ� ط��� 	ن ا���7د وھ#ذا  ا���ر��

ا���ر�ط��� وا"دة و #ون أول وآ8ر ط��� 	ن 

 ا���ري�و�= 	�%= ا�رطو�� . إن �دد ا�ط�/�ت �)��د ��� در�ـــ� ا����7ظ� ا��ط�و��.•

7�ف ا�8ر�%� 	= ا���7د >وق ا�ط� ا��7وي �

	�7	 ر  ٧٠ راب ا� 1و�ر •

• ) . C١#ل ر�م ( �7"رارة #	�دة  ھ�C �2ز�� ) �راب ا��$و�ر( 2%د	� � �	ل 	��Cرة 



 ( ا�"راري ا���زل ط��� >وق ا�رطو�� 	�%= ط���ت  و�= •
 و وط� 	� دل  "	ل ذات 	�دة 	ن #�ن إذا	 ���% 

�%� ا�ر#�م 	ن �ط��� و "	3 ) ا�وزن ا��A�A8 #��8ر
 2دم "��� >� وذ�ك ؛ ا�رطو�� 	�%= ط��� 372 �7	"�>ظ�
 . ) ٢ ر�م C#ل(. ا�ط� ا 8دام



  �����ه ا�%ط6 �2و
� و�%ب ) ٨٠:٤٠:١ ( ��
�دار ���%ط�6 ا�
$�:5 ا�و�4 �)�ل•

 57 ا��ط�ر ھ�وط �)د+ت و�%ب *���7 و��Bداد �
�%ب �/طر �*ون أن ��ب ا��5 ا��زار�ب

 ا���!�� ا��زر�ب 
$��� ��)ل وذ�ك ���%ط6 ا��زر�ب ا�!�ل ��ل ��� ���7ظ. ا��وD	 ذ�ك

) ��� ذات ���%ط6 flange ) � ا����ن �)ض 57 . رطو�� ��
	 �ط�/�ت ا���� ھذه و�Eط

 ا��د�د أو ا�ر!�ص أو ا�
��س �ن �ظ�� ��%�)��ل ���%��رة ا��%ط�6 ا�!�ل ��ل ���7ظ

 ط�/�ت ا�!�ل ��ل �ن �/��ل أ��� �وD	 57 ا�%��رة 57 ا��ظ�� ھذه 
$��� و���ت ا���Eون

 ا+�!�ل ��ل 2�رج ا���ء �د7	 *5 وط��/� �
�درة ا���
�� ا�
$��� و��رك ���%��رة ا��%ط�6

. )٢ رDم �*ل (

 و2�ر�4 ا��
�B دا2ل ا�%/ف �$�5 ��ن ا��رارة در��ت 57 *��ر 7رق و�ود �
د     •

 إ�� �ؤدي ��� ا���ردة ا�%طوح ��� ��*��ف %وف ا��2�ر 7�ن ا��و�� ا�رطو�� و�و�ود

 أو ا���
�وم �ن �P�ء �ن ��*ون �2�ري ���ز �ن ط�/� �وO	 ذ�ك و�)��N ا�رطو�� ظ$ور

� أو ا����ض ��ت ��%/ف ا�دا5�2 ا�%ط6 ��� ���ت ��رطو�� �/�وم ��2ف !��6 أي�� 

. ا���*��ف ا��2�ر ا��!�ص ��
	 ا�
وع ھذا �ن ���زا إن. ا�2ر%�
5 ��%/ف ا�)�وي ا�%ط6



• ��
 ا��5 ا��ط�ر ���ه ��)ل ��رطو�� ا��دران ��)رض : ا�ر5O ا�ط��ق وأر��O ا��دران �)���� / ��

 ھ�� ا��دار و%�ك ���دار ا��
�:�� ا���دة ا��!�ص �/دار 7�ن ا����� ھذه و57 ا�2�ر�5 ا�و�4 �'�س

  .���رطو�� ا��دار ��Bر �دى ��ددان ا��ذان ا�)��'ن

 *��را �%��د ا�2�ر��� ا����7 57 ��:5 ��!ل �
��ذ �	 ا�2�ر�5 ا��دار و�4 �ن ��رزة ا�%/وف ��ل إن •

57 ���Dر �ن ا��دران و��B� ه�ر ���ت.ا��ط

.ا��)ر�� و���2�!�� ا+��!�ص D����� ��)ل ا���� إ�� ا�%�ل �ن ا�رطو�� �!)ود ا��دران ��Bر•

•     	
 ؛ رطو�� ��
	 �ن ا��دار طول ��� %�ف �)�ل وذ�ك ا��دران 57 ا�)�ودي ا�رطو�� !)ود ��

  .ا�ر��O 57 ا�رطو�� ��
	 ط�/� �	 �%��را �*ون ���ث ا�%�ف ھذا و�)�ل


5 ا�ر��O �	 ا��دار 57 ا�رطو�� ��
	 ا%��رار�� �دم إن•(� ��
 ا��)ر�� ���2�!�� ا�رطو�� !)ود إ�*�

.ا��دار و�4 إ
$�ء ط�/�ت إ�� و�%ر�$� أ���
� ا��دار �	 ا�ر��O ط�/�ت �'�س �
ط/� 2'ل �ن

 ا��ر�� أو ا�2�ر��� ا�����5 �
%وب 7وق ) %م ١٥ ( �ن �/ل + ��ر���ع ا�رطو�� ��
	 %�ف �)�ل•

 ا�2�رج �ن ا��دار أ%�ل �
د ��را*م Dد ا��5 ا��ر�� �ن ا�رطو�� ��ور ��
	 ا�2�ر��� ���دران ا��'!/�

�ا�رطو�� ��
	 ط�/� 7وق �� إ�



 ا�رطو�� ��
	 �ن أ��� ��%�وى ���دار ا�2�ر�5 ا���U إ
$�ء ��Oل•

 ا���U ط�/� ا��!�ص �����5 وذ�ك ا�2�ر��� ������5 �'�%�4 و�دم

.و�Pرھ� وا�E%ل ا��ط�ر �%�ب ا�����5 ��� �*�ر ا�ذي ����ء

 ا��ر�� �ن إ��$� ��%رب ا��5 ا�رطو�� �ن ا�ر�O�ت وD��� ��ب     •

 رطو�� ��
	 �ن ط�/� ا%�)��ل 7�ن ا����� ھذه و57 �'�%$� ا��5


%وب ا�ر�O�ت �)�ل +.) ٣ رDم �*ل ( �
�%�� �*ون �Dري�� � أ��

 إ�� �ؤدي ذ�ك +ن ا����ورة ا��دران 57 ا��5 ا�رطو�� ��
	 ط�/� �ن

  ا����ور ا��دار إ�� ا�ر��O ��ت ا��ر�� �ن ا�رطو�� �%رب





�م   �رض : ا�رض �%�وى ��ت ا��
�:�� ا�D%�م �)����•� أ
راد�ب ا�رض 	 وى  "ت ا��%����# P�)	�6ر إ�3 وا�Q  

�م ���� 	ن ا#�ر �در�� ا�رطو���  . ا�	%QC أ

 ��ك �ن أ�� أن إ+ ا�رطو�� �/ط	 ��)ددة أ%���ب إ���ع ��*ن•

د ا�%���ب�%� � ا�
���� �ن ا������ ا�%�%�� ا�
/�ط إ�

: وا��
��ذ�� ا��!�����

��7ل وا	 /�ص �2ل دوام ذات ��دة إ%�C$�� 	واد ا8 ��ر ��ب• 

. 	 �%� �/ورة ا��	ل  %�Aذ 	=

 أو �7	��ه ا�	(	� ا��%�$�� ا��زاء >� C�وق "دوث  �%ب•

. ا�رطو��



 >��1 �"/ل E �"�ث وا�ر���ت ا��8ر��� ا��دران  /	م•

Dو�C  ت أوE��A%ل أو  7ف إ�3  ؤدي ����2 ا��A%ط��� ا =%�	 

. ا�رطو��

 	ر "وض 2	ل•	( tank  رطو�� 	�%= ط���ت أو ط��� 	ن (

 ا�%وع 	ن ا��8رج 	ن وا�ر��� ا��8ر��� ��7دران 	(/ق

 ا� � ا�1�Eدات ��ب ا�"ر#� % ��� � C�ق E ا�ذي ا�	رن

. طو�ل دوام وذو ا�	%QC ��1 � �رض

•���� #�>� و	ن ا�	(	� ا� ر��  �6Qر 	ن ا�رطو�� 	�%= ط��� و

. ا��دران 372 	ن ا%A/���1 إ�3  ؤدي ا� � ا�8رى ا�	ؤ6رات



•�رداب ا�رطو�� 	�%= أ2	�ل  %�Aذ #���A ) ٤ ( ا�C#ل �و�� �< 
 و>ق ا��	ل  %�Aذ �	#ن .	ر ��A �و>�� و	��ه ����2 رطو�� ذات  ر��

  : ا� ���� ا�8طوات

 ا�	��ه و �W ا�	ط7و�� وا�	%��ب ا����د �	و�ب ا�رداب �"Aر•
 	رار ا��و>����.

 ا�"�ر أو ���"/3 أو 	7م ٧٥ 	ك ا�ط��وق �#ر ا�ر���  ر�=•
.��دا ا� ر��= و�دق ا�	#ر

 و � �ر 	7م ٦٠ "وا�� �	ك )٤:٢:١ ( ا�8ر�%� 	ن ط���  /ب•
 (م  و�� ط���E %= ط���ت�	ا�رطو�� .

 أو ا���ر�� ا�	واد 	ن �2دة و #ون �Yر��� ا�رطو�� 	�%= ط���ت  %Aذ•
. ا���7د ط���ت و��%�1 ا���ر�� ا�	واد



 	و%� 	ن أو 	7م ٦٠ "وا�� �	ك )٤:٢:١( ا�8ر�%� 	ن ط���  /ب•

 �	�%= وا��� #ط��� � �	ل 	7م ٤٠ "وا�� �	ك وا�ر	ل ا�	%ت

�7� "د�د  �6Qر 	ن ا�رطو��. ا�/ب أ6%�ء ا��	�ل أ"ذ�� أو ا� 

 ا�8ر�%�  /ب أن Y� 372ر��� ا�	7"� ا�8ر�%� /��  %Aذ•

-water 	�ء ��ط= ( �و�= أو  و�ف �دون وا"دة د>�� �	���1 stop  

 و %31 ا�/ب 2%دھ� � و�ف ا� � وا�"�>�ت ا�	�#ن >� 	%�ب )

 إذا ذ�ك ��د  و�= ا� � ا�8ر�%� 	= ��د ر�ط �ؤ	ن �C#ل ا�"�>�ت

  . وا"دة �د>�� ا�ر��� /ب ا�	 �ذر 	ن #�ن



 	7م ١٥٠ "وا�� ��ر �Aع ا��دار 	ن �زء ا�ر��� /�� �	ن �%Aذ•

�Aل >�D و�C#ل ا��دران �وا�ب � ��6ت و��2دة #د��ل ���	ل )key( =	 

) ا�C%Z$� ا��A/ل 8(ل ا�	�ء  رب 	%= ��	�ن 	�ء ��ط=

construction joint .ا�/�� �ز$� ��ن (

 	��و	� 	ر%� 	�دة 	ن 	 	ر Cر�ط 2ن ��2رة ا�	�$� ا���ط= إن•

��ل ��6ت (p.v.c) %وع 	ن ا��( ك أو ا�%"�س أو ا�	ط�ط 	6ل �7رطو�� 

 �7	�ء ا�	�ر ز��دة 372 و��	ل ا�/ب �ز$� ��ن ���3 �"�ث ا�/ب

 ��ن ا�	�ء  رب ا" 	�ل 	�7( ا�/�� ��%�� ا8 راق �"�ول ا�ذي

ا�	7"� ا�8ر�%� 	ن ا��دران  %Aذ .ا��1 �ن








	� ا����ه�� ����



ا�
	ل ا���اري

1

Thermal Insulation



الخطوط العامة
ا	�راري ا	�زل ��ر�ف•

ا	�راري ا	�زل �ن ا	�دف•

ا	�راري ا	�زل �واد ا�واع•

ا	��د ا	�زل �واد ا����ر �����ر•

ا	�راري ا	�زل طرق•

2




��� ا�
	ل ا���اري

��� ھو: ا	�راري ا	�زل•�� � إ	" �!�ن �ن ا	�رارة ا����ل ��

 ا	�واد ,�ض �.�&ص �ن ,�+*�(�دة وذ	ك �ز&�� أو !��� آ�ر

:�0ل

ا	�راري ا	�و.�ل رداءة•

ا	�رار�� ا	*�� وز��دة •

ا+��!�س و��.��  •

3



 : ھ6 أ�واع �050 إ	" وا	��رج ا	�,�" ,�ن ا	�راري ا	�,�دل ��*�م ��!ن

oرارة�	6 ا�	دران ���رق ا�	ف ا�وا7*.

oرارة�	6 ا�	وا9ذ ���رق ا�	ا.

oرارة�	6 ا�	ل ا�ر ���,�.ا	ط,���� ا	��و�� �9��ت 

4



��� ����ارة ا������� �� ا����� ��� �ا���� ا��
ا"�! ام ا�
	ل ا���اري

5

 ا	ط�;� �*,� و��در

 69 ا	�*���!� ا	!�ر,�&��

 ,�*,� ا	�,�" 	�,ر�د ا	.�ف

 !��ل �ن %٦٦ �وا	6

 ھ�� و�ن .ا	!�ر,�&�� ا	ط�;�

� ا	�راري ا	�زل أھ��� ��,

 ا	ط�;� ا*��5ك 	��(�ض

 69 ا	�*��د�� ا	!�ر,�&��

ا	�!��ف أ<راض



:إن ا	�دف �ن ا	�زل ا	�راري 69 ا7,��� ھو ����ق ا�7ور ا	��	��•

��ل �*رب ا	�رارة �ن ا7,��� إ	" ا	��رج ��د �د9&��� ١.��.

��ل �*رب ا	�رارة إ	" دا�ل ا7,��� ��د �,ر�دھ� ٢.��.

.٣ �.�!�0ف ا	,��ر دا�ل ا7,��� ��

.ا	��DEت����ل ��دد و���ص ٤.

ا�$ ف �� ا�
	ل ا���اري

6



 

: ا	�راري ا	�زل �واد

�� أو ا	�واد ��ك وھ6  �!E� واد�	6 ا�	ا*��د�ت إذا ا ��طر�, 

 ا+����ل ,و*�&ل ا	�رارة ا����ل ���ل أو ���� أن ��!ن ���*,�

 .) ا��EGع –ا	��ل –ا	�و.�ل ( ا	����(� ا	�راري

7



�اد ا�
	ل ا���اري�
ھ��ك 69 ا	*وق ا	�وم ا	!�0ر �ن ا	�واد ا	�6 �*��د��� ا	Eر!�ت 69 ا	�زل •

ا	�راري

��ك ��ب 	ذ	ك و��و,�� و���زا��� �وا.�� ���م ��دة و	!ل•� ا+����ر ��د 

 ا	�راري ا	�زل �واد �وع �!ون ان �را�" ان 	��رارة ا	��ز	� ا	�واد ,�ن ��

� *وف ا	�6 	�,�&� ���*ب �*��د�J *وف ا	ذىKا,رز و���,ر ، ���9 �و 

: ا	�راري ا	�زل �واد ,�ن ا+���95ت

8

• �)�ا	!

ا	,�&6 ا07ر •

• ���	���E5ل ا	��,

ا	.وت و�زل•




)�&� ا(�&)ر ��اد ا�
	ل ا�'& ة�

o ��ا�7دأن �!ون ذات !(�ءة �زل ��	�� طو�

o و�� �و.�ل �راري ���(ض��ذات � �	ز��	دة ا��	ان �!ون ا

o*رب�	رطو,� وا����و�� 	

o ل!D�����و�� 	

o �������دد وا	���ص ;	 ���ا	��,

o درة ��!���!�� ��دة ذات;

o���. رارKا ���� M��� +

9



10

�م ���م ,�	�ز�&�ت ا	.�Nرة �دا : ا	���و ��" *طO ا	!رة ا+ر��K ((ھو �69 )) !��م ا	�(��� 
، ا	!����ء  ا	��د*Jا	طب ، .. !ل ا	��وم 

… ا	���و��ر وھو �زء �ن ا7	ف �ن ا	��!رو��ر 
.�زء �ن ا	���ون �ن ا	������رأي 



( �+&) ا�
	ل ا���اري ��*�&� ���,ا��)/�(و
 69 ا+ن �*��دم ����� أ�دث ھ6 ا	��ز	� ا	���و أ.,�غ إن  •

� ��5&م ا7.,�غ �ن ا	�وع ھذا 7ن ا	�زل ,����� ا	���م� 
 ھذه أن !�� ا	�راري ا	�زل ,�واص و����� ا	,�&�� ا	ظروف
 ط,��ت �,ر 	�ط5ء و�*��دم 	�رطو,� ��Kدة ���,ر ا7.,�غ

  ا	��(ن �7واع ���و�� 	J ا	�.,T وھذا *��!� <�ر ر;���
.وا	(طر��ت

��!ن ا	ذي ا	و��د ا	�وع وھو

�" ا	�,��6  •� J,�!ر�J�&��	ا  

.و*�و	��*ر ,!ل •
 

11



���� �و�د ا	�6 اE7!�ل��6 !�� 6�9 ا	��ز	� ا	�واد �:

oواد� �	ز�� �*�وق أو �,�,�ت .ورة 69 ��دة و�!ون 9ل 
 �راغ أي �� أو ا��دران �
ن ��دة ��ب

oواد� �	ز�� وا���ري ا�ز���� ����وف ا	E!ل �ر�� 

وم ور���ق� . و�"وھ� ا ��

oواد� �,� �"دودة و,����ت �*�(�د أ�واح '�ل �%$ و�و�د  .

ر
ن وا��و�� 
ور-
ن ����و����, . 

oواد� �	ز�� �� وھذه ��ز�/ ط�0/ ���و
ن �رش أو ��ب *�&
12 . ا�ر4وي 
ور-
ن ا��و�� �-ل



ا���� ��اد ا�
	ل ا���اري

13



14



15



����� ط���ت ا�
	ل ا���اري

16

	5ط5ع



17



18



19



20



21



22



23



24



25

ا����%6/  وا��� �ؤدي ا�$ ��دد و�0%ص ھذا ا�8'�ء  ��� 
06ده ا��رو�/ و
ؤدي ا�$ 
.�'ل �ظ�م ا�(زل ا����� و������� ا�$ :رر ��
ر �%��'* �,�ب �,رب ا��
�ه

طرق ا	�زل ا	�راري
: �!ون �زل ا+*طO ,�*��دام ا�د ا	�ظ���ن 



26



27



28



29



30

و69 ھذا ا	�ظ�م ��م 



31

�و�� 



�	ل ا�ر���ت

32

ا�
	ل ا�'&  �7ر4&)ت �*�� ��  62 ا���ارة �� ا5ر4&)ت 12 ا���)/1 ا��,&�0 
��2 ا��9وط ا��)�&� 12 ��اد ا�
	ل ا���اري �7ر4&)ت  �و�'



�	ل ا�ر���ت

33



ق وا
	�� ا���ل ���
ا������� ا
���ء ��
��ران
و���ء ا



ق���
ا���ل ا
���ء ��

  ا����� �� ا�ط��وق و�� �� ا�ن ھو ���ط��وق ا����ء•

���� ���ل )ا��و��( ����� �"�ث ���  �� ا�ط��وق �ر�ط ��

 و���ظ�� ����و�� �)ورة ����دار �ر�وع "�ل اي ��وزع

������ �ظ.را ا����ء ا-ط�ء و�ذ�ك *�ل "دوث �دون ��  

�"ددا



ق���
ا
���ء ��

:�)�ف ا�ط��وق "�ب ا��واد ا��� �)�� ��.� إ�/ 

)Clay brick(ا�ط��وق ا�ط��� ١.

)Sand –lime brick(ا���ري ا�ط��وق  ٢.

) Concrete brick(ا�*ر���� ا�ط��وق  ٣.

�� ا�ط��وق  ٤.��)Glass brick(ا�ز



ق���
ا���ل ا
���ء ��

ء ا�ط�وق �	�� ان ��ب•��ء ا����رة ��ل ��دا �	�� وذ�ك �
���ل �	د�� . وا�	ورة ا���	ت �� �

ء ��"وءة ��را��ل �!طس اذ•��� #�$ ���� ا�ط�وق او�% �
ء�����"* ا����* �ء  ���ص ) �'&  وذ�ك �� ا�,روري ا��

-� .

• �	�� #��� .�0دم اذا �� �ن �د) را�ط* '�دة ا��ص ا
.ا���	ت �و	*



ا��ل ا�
	�ء  �������ق 

:  -�د و�� ا�ط��وق �� ا����ء ��ب �8"ظ� ������•

)ا����ن (ا���زان �وا�ط� و���ن ا��� ����وي ا�ط��و:� �ط9•

• � �8"ظ� �� ا�*�ط �وا�ط� و���ن وا"دة �������� ا�ط��وق و

������ا�ط��و:� ���ك ����� ا�*�� ا���م و�رك ا�*�ر�� ا�و�  ا

• � ا��=�دة ���وف ������� -�ودي �=�ل �و�� وا>ر��ن ا>و

ا�=�:ول �وا�ط� و���ن

  :طرق �<8ث ا�ط��وق ��ن ا���)ل �لء•



�� ا�����ل -١��� ا��دران ��  ا�� -�/ و��.� :�ل ����و�� ا�ط��و:� ط8ء( ا�*

)ا��دار

�� ا��دران �� ا���? -٢��� <م ا����� �ن �ر=� -�/ وا�*�� ا>���� ا���ف �و�� ا�

ا����� ا���ف �� ا����ء و����ر ا�����ن ��ن ا�����A =�  ا����� ��دة �رغ

 ا����� ا���)ل ذي ا����ء �� و�����ل ا����� �ن *�ف ��Aل ا�����ل :ا��=ر�ت -٣

.ا���)ل �� ا�=ر�ت �رغ <م ��ب ا�/ ���� ط��وق �و�� وذ�ك �<8 ا>:واس ��



�	�ء ا���ران
 أو)ً  ا4ر'ن و�3��ت �و,� ��دأ �	1& ��ل اي �دا�* .&•

8ع �'ون �$�ث���ن ا)ر� و,� �'ون أن و��ب 393* أو 
�و��* �:ورة ا4ر'ن ط�وق� &. &��ر�ط 3م ا�ر'ن �- 

ف �'ل ا�وزن �,�ط ��0وط ا4ر'ن�  ��ن � و��	# 
  .ا��0ط ��وازاة ا�ر'	�ن

)١١٥ ا��رض ،٨٠ ا���ك ،٢٤٠ ا�طول( ا�ط�وق ا��د•



����	
ا�
	�ء ������ ا�

• ��Aل ا������): building blocks( ا�

�ب ا��واد ا��� �)�� ��.� إ�/ •" ��Aل ا������:�)�ف ا�

)clay blocks(ا�ط�نا���ل ا��)�و-� �ن  -١

)concrete blocks(ا�*ر����� ا���ل  -٢

��� ا���ل  -٣��)glass blocks(ا�ز

)gypsum blocks(ا��ص ا���ل ا��)�و-� �ن  -٤

)cellular block(ا���ل ا�*�و��  -٥



��	
اص ا
���ء ���
:ا����ء �����ل ���*واص ا������ ����ز •

8ع ا��	ء �-و�* -١���* وإر�	Hا.

د -٢:��H9ك .& ا-��ء �"�	ء ا�را�ط* ا��دة إ-	Hوا.

 وذ�ك .�ط �درز إ	- أي إ	-ء �دون ا�و�وه �رك ��'ن - ٣

.ا�'�ل وأ��د أو�% إ	�ظم ���ب

8:�ل ��دد -٤��	�8ذھ ��'ن ا��& ا��	�1* ا�.

ء ا�-	د��* ا�0واص .& ا��$'م -٥	�"�.



�	�ء ا���ران



و���ؤھ�ا��دران 
�$�ق ا��دران وا$دا أو أ'3ر : ا�Iرض �ن �=��د ا��دران•

��*�ن اM4راض �:ا�

•O�	ن ا4رض أو ا��� *	��� *$�.$:ر �

.�$�ل أ�3ل ا���وف وا4ر,�ت ا��& .وق ا��دار •

.ا��زل ا�$راري وا�:و�& و�	� ا�رطو�* و��ه ا�4طر •

د ا��ر�* أو �واد أ0رى •	�H ) ه�$�وب �93 أو ا���'.(



��ران
ا(� ا
�$ #)'& %$ #"�!�  �� ا*
ا

�م  ٥٠–٧(  ���/ ا��دران -�دة ��رض ���Iر ��ن   •  (  ،
:و��و:ف ذ�ك -�/ -وا�ل ھ� 

8ع ا��دار •�.ار

.�دد ا�طوا�ق •

.ا��زل ا�$راري وا�:و�& .& ا��دار •

.* ا�8,ء .( طول ا��دار �دون ر�ط ��ودي أو أ.�&•��(

.��دار ا��3ل �"# ا��دار �وزع أو �ر'ز•

ا�!�* �ن �	ء ا��دار•



�دران؟ -•�� ��A�=�Nھ� ا���ط���ت ا��

.* : �دران �$�"*  -أ•,H�ً (وم أ$��� &�وھ& ا��دران ا�
 &�إ�# وز	- و���ل �"ك ا�$4ل وزن ا���وف وا��دران ا�

�	دھ و'ذ�ك ا)$�ل ا����* وا�$�* ا��و�ودة �"# �"ك �
.ا���وف وا4ر,�ت

�$�ل وز	- : �دران �Mر �$�"*  -ب• &�وھ& ا��دران ا�
��# ا��واط��..�ط و



• ��A�=�Nدار �ن ا���"�� ا�-�/ ا��وا�ل ��و:ف ��ك ا�
:ا������ 

.��دار ا�$4ل ا���"ط* �"# و$دة ا�طول -١

..& ا�$�ل ا���"ط�ر'ز�*  ا���9دار  -٢

�$�ل ا�و$دات ا��	�1* و�$�ل ا��دة (�$�ل ا��دار  -٣
).ا�را�ط*

ا�طول، ا���ك، (�'ل ا��دار �ن $�ث ا4��د ا�393*  -٤
8ع�).اHر

ل 	و��*  -٥:���وف وا4ر,�تا�.ا��دران �



�دران؟�Oر ��ھ� ا���ط���ت  -•�� ��A�=�Nا

ا��زل ا�$راري -١

و�* ا�$ر�ق -٢��

٣- &�ا��زل ا�:و

ا�رطو�*ا0�راق  -٤



��ران
إ,��ل و#+�� ا

 
ء ��روك أو ر�ط �دار �راد إ	�ؤه ��دار ���د •	� *"�'��

ً ��� � *�����ب ا����� ا)� &"�:

ا�����ط -١•

•٢- Rدر��.ا�

.ا���ر�ض -٣•



��ران
إ,��ل و#+�� ا

  ��������� �=�د ��دار إ�=�ؤه �راد �دار ر�ط أو ��روك ���ء �� ���� �� ���:

 ط��و:� �ل ا��و:ف �"ل �� ���رك �� ���ب ���A  إ���م :�ل ا��دار ��رك -�د�� : ا���=�ط•

 ا�ذي ا���ف �� ا�رأس -�/ ھ� ا��� ا�ط��وق -ن طو�.� ر�� ���دار ��رز ا�طول -�/

. إ����  -�د ا��دار ر�ط ��.ل ���ن �=�ل ا���ود�� ا��دار �.��� ��ون و�.ذا �"�.�

س ا��د�د ا��دار ��ون  -�د�� ا�طر��� ھذه ���� •�� ����������� ا����� ا��دار ا.

 و��رض ا����� ا��دار �� ��رك ����� ا����� ا��دار -�/ -�ود�� ا��دار �ون "��� و��•

 ا��دار و�  -ن ��*ض �"�ث رأ�.� -�/ ط��و:� �ل ر�ط  ا��راد ا��دار ��رض ���و

.وآ*ر ��ف ��ن ھذا و���ل ط��و:� ر�� ���دار ا��د�م

�ت ھذه إن•� ا��راد ا��دار �� ا�طول -�/ ا�ذي ا�ط��وق �ر�ط �"8ت ��ون �وف ا�*

.ه���ؤ



ا���ر�ض
•د $8ر .�% ���ل ،�دار) ��ك ز��دة ( ��ر�ض �راد �	د���O� 

��ر�� ا��1م ا��دار �ن �ر�� ��ر �'ل ) �م ١٢×٢٥×٢٥( ���	*
ء ��9 $�ث  •	��.& ا��رض إ	�ء �	د ا�$د�ث �,Hدار ا�"�.  
ء ور�% ��دا �	ظ�8 ا��د�م ا��دار و�% �	ظ�ف �را�#•���	�8ذ ��ل � 

�رة ا�$د�ث ا��	ء��.

:  ا��در�?
�ل ��ون �"�ث إ'�ل �دون ��رك �	د� ا��	ء �در�R أ�"وب ھو• 

.� أو ط��وق ر�� ���دار �"�  ا�ذي ا���ف -ن �ر�دا ��ف(�



ا��اع ا���ران

�دران / أو>• ����) ا curtain walls �.� <�ل ��"�ل �=�د �دران -ن -��رة وھ� :( و�"�ز �

�"��ا>رض �ن ����� �

) �T<��ل "���� �دران / <���� • bearing wallsدران وھ�� إ�/ ا��ر�زة أو ا��وز-� اU<��ل ���ل �=�د 

طوا�ق  <8ث �� و��درا ط����ن أو ط��ق �ن ��و�� أ���� �� -�دة و�=�د ا��ر��

) ا��واط� / <��<�• partitionsدران وھ�� V=�� ل ��ر���> �.� �� ا�دا*�� ا�راغ و���م ��ط �

� ا���=�ت���� وا�<���� ا�* �� ����Uا ����*�ر��� وا*رى دا*��� :واط�  �و-�ن -�/ وھ� ا�.�

) "رار�� �دران / را���• fire walls  ا�"رارة �و��د و�"8ت ا�Uران �� �=�د ا��� ا��دران وھ� : (

����وا:د ����  ا�دا*ل إ�/ ا�*�رج �ن ا�"رارة ا����ل و���� "رار�� ا����U ��زل �=�د �و��

•��) ا����دة ا��دران / *�� retaining walls):دران وھ�� �ن ���? ����� د�� ����د �)�م ا��� ا�

 أو ا�"��رة �ن ���ت إن <��.� -�/ <���.� �� ����د وھ� ا����ه و*زا��ت ا��دود �� ��� ا���ء أو ا��ر��

���� ���ط�.� ���ون ا����"� ا�*ر���� �ن �)�م و:د )���رة ����ط� �)�م "�ث( ا����"� �Oر ا�*ر

. ا)Iر



ا�
	�ء ������رة



ا�
	�ء ������رة

ل ا�$�رة ��O� ل��:د����ا�$�رة .& ا��	ء 'و$دات  إ
*�1	�.

ا�"��رة �و"دات �����A  إ��*دام��  إ�"��ر�8"ظ "���� ً و�ود •
���ب ا������ T� وذ�ك ��A�=إ�:

ر�$دود�*  -١��.ا�$�رة ا��	�1* ا�:�$* .& �وا�� ���	* إ	

٢- *��.:�و�* �-�1* ا�$�رة �'"8* �	

��* أ'3ر  -٣داو�ود �دا1ل �	:� ًوأ�رع �	ء ً  ًإ���.وأ�-ل إ	

.��ض 0واص ا�$�ر ا�-	د��*��19* �دم  -٤



و��:د �% �$,�ر ا�$�رة و�:- : إ-داد ا�"��رة �����ء 
ت $�ب 	وع ا��	ء و�'ون .و	$ت ا�و�% أو :�"% و,�ط ا�$

 ل ���ددة �	-'�O� داد�Hا:

ا���روك -١

ا���دل -٢

ا��	�ور -٣

ا��	$وت ا�$وا�& -٤

�وي -٥�ا�Hداد ا��



ا��ا�� ا��������

Buildings and fabricated building



الخطوط العامة
ا��ر���� ا��وا�ب ��ر�ف•

ا��ر���� ا��وا�ب اواع•

  .ا��ر���� ا��وا�ب ����ص•

� �و�رھ� �باا�و ا���ط���ت•�.ا��ر���� ا��وا�ب 

� ا��ر��� و � ا����ب•�  .ا��وا�ب 



����� ا��ا�� ا��������
oل ����� و"وارض ا�واح  �ن �%ون ھ�%ل "ن "��رة�%(�� 

 وا�-�م ���)%ل و�)%��+� ��* ا��ر��� �ب ��%ن (��ب
 �ط���� �%ون �-�ث ا�����1 -د�د رص ��د وذ�ك  ا��ط�وب

  ھ��%ل ��)%�ل ����دم .ا��ط�و�� وا������م ا�+د��� ��ر�و��ت
� ا�7ز����دا�5 ��-+م ، ا���ء�.ا�8 �ء 

oف  �وھ���	ن 	 �و���و���ت 	��و�� 	ن ا�دروع 
�� أو ا�	�دن أو ا��و����ر�ن��.  ا�� ب، وا�� ب ا�ر



ا��ا�� ا��������



ا��اع ا��ا�� ا�������� ط�� ���دة ا����

ا��وا�ب ا�� ���١.

ا��وا�ب ا�&و%ذ��٢.

ا�ز+�+��  ��%���فا��وا�ب ا��*������ او ا��*��ك ا�	��) ٣.

وا�ب ا%�	��وم٤.



ا��اع ا��ا�� ا��������

ا��وا�ب ا�� ���
ا��وا�ب ا�&و%ذ��

ا��وا�ب ا��*������ وا�ب ا%�	��وم 



•��ب ور�ط ا����ب ا��)�



�ازا�� ا��وا�ب ��د �ب ا��ر��



�- �ر ا����ب ا��)�� �%ل �ر-�� �ن �را-ل �ب •
�ا��ر��



��د �ب ا�زاء �ن ا��دران ا��ر���� �8ك ا����ب •
و�ر�ط ���دران ا�5رى



أ��اع ا��ا��

١.��وا�ب 	ؤ ) �	2 �� )  � �ل و
•(.��ط�ب ان ��و�ر ��* ��ط���ت ا���7� وا��5ن ا�و(�� :ا��

� ��-�ل وزن ا��ر��� ا�; ان ����ب �)%ل•��% .

وا�ب٢.  ��	��5 ��د �	��� ا��ب(دا�)% ��م ر6
� ا�س ا�ر%��ز•�"�دة �� ����دم 

� ��و��•�ازا��+�، ��دم �و�ر ا����ل ا�%�



وظ��� ا��ا�� ا��������

� ��ل ا��ر���� ��� �ل وا�9+م وا���ق ا�	ط�وب ١.

�	ل �5���ل 	ؤ�� وا��� ��9	ل را��وا�ب ا��٢.� �����
:و���د �ل 	ن

.I�5وز�  

.II��5 وزن ا��ر������ �و;و�	ا� �ا�طر�

.IIIل�	ا%9  �ا�9� ���ا�	واد، ا��	�ل، ا��د	�ت (ا%� �
)ا��و+����، ا�5زازات



ا��ا�� ا�������� ھ' ھ��%$ #"! � ��� 
:ا����*( ا�)�%�� ا� ����

��رة ز	��� �6رة �*ل ور�ط�5 و�+	���5 ����5 ا	�����١..

.٢�5� ����� �;= �*ل ����ر���� �9	���5 �	�ن �����، �9	�ل 
.����ت

��رة، ز	��� �6رة �*ل �5�6 ا	�����٣. �5��	� 	رات وا��
.ا�	����ل �6 	��ررة



ا��ا�� ا�������� ا�0�1ة �� /. ا���ا-��ت 
:ا� ����

.)Safety( ا%	�ن ��	ل١.

)Economical( ا���&� ���� اي ا���د��،٢.

High( ����� +ودة ذات٣. Quality(:  

o(ا�ط �د ا��ر����.+�دة �و��� ذات ا��ب �	��� 	ن ا%���5ء �

o�6 =.ا��9�) ا�	و

oدرة�.ا�	ط�وب ا� �ل ا���ج ��@ 



:����2 ا��ا�� ا��������

:ا��ر����� ا��وا�ب ��	�م �6 ا��	�دھ� ا�وا+ب ا%9	�ل

oوزن �ا��ر��� �ا�طر� )γconcrete =2,000 to 2,800 kg/m3(

o( ا�����) وزنγsteel=7,850 kg/m
3(.

oب وزن���γwood=100(  ا�� �� ا� to 200 kg/m3(

oل�	ل ا�ر��ح ا9�	وا%9 �ا�+����.

oل�	ا%9 �ا%�رى ا�9�:  
.ا����ب ور�ط ��ب ا��Dء ا%� ���� ا%9	�ل�

.ا����ب دا�ل ا�����) 9د�د ور�ط ��ب ا��Dء ا;�6�� ا9	�ل�

.ا��ر���� و��ل �ب ا��Dء ا;�6�� ا9	�ل�

.ا�&را�Fت وطرد ا��ر���� صر� زا�5زا ا���دام ا��Dء ا%ھ�زارات، ا9	�ل�



ا���اد ا��6 �0#� 5' ا��4ء ا��ا�� ا��������

 :ا��ر����� ا��وا�ب ا� �ء �6 ا�	���د	� ا�	واد اھم ��ن 	ن

)Wood( ا�� ب١.

)Steel( ا�9د�د٢.

Glass( ا�ز+�ج �����ف ىا�	�و ا��*��ك٣. Reinforced

Plastic(

  ا%�	��وم٤.



��ر�� ا��ا�� ا��������
.���ت ا��وا�ب ا�� ��� ھ� ا��� ��م ا���	���5 � �ل وا�= �9١٩٠٨@ ا���م �

.  �م ا���دام وا���ج ا��وا�ب ا�&و%ذ�� �6١٩٠٩ ��م �



�ا��  ا�������� ا������8 #7 ا��4�ا�

��د �ب : ��)ا����ب ا��
ا��ر��� ا�طر��

���ب ا5ر �� او : ��)ب ��(
��ف



#�ا�� ا�������� ا������8 #7 ا��4���9ات ا�

 :ا�� ��� ا��وا�ب �زات		 اھم

.ا�وزن �&�&� �و��5 �5،�	 وا����	ل ا%���	�ل ��5�١.

  .وا�� ��ل وا��ط= ا���و�ن ��5� ا%���	�ل، �6 	ر��٢.

.ا�	����ل �6 ا�	��رر �*���	�ل و���� ا�&ك ��5�٣.

.+د�دة ���رى ا���دا��5 �	�ن وا�	�;ررة ا�	����5� ا%+زاء٤.



#�6وءا��ا�� ا�������� ا������8 #7 ا��4�
  :ا�� ��� ا��وا�ب 	��وء اھم

 �	رات ا���	���5 ��%	��ن ،)��ر �	ر ��5( طو��� �&�رات ا���دا	�5 �	�ن %١.

6�ط 	رات ٦ ا�@ ٥( 	9دودة 	��ررة(.

 و�*ل ا�طر�� ا��ر���� 	�ء ا	���ص ��@ ا������� �5�6 +�6� ا%� �ب ���ت اذا٢.

.ا�رش �6رة

.٣�5� ���.	�9م � �ل و��Dت ���د �م اذا ا�� وه ��@ ��

ا���وف  ا�	�ل �6 و���� �N�رھ� 	��ر�� ا�وت 	ن ا��D�ر ا��5*ك٤.

����ز�ن ���رة 	��9� ا�@ ٥�5�+�9.

	��	رة ����� ا�@ ٦�5�+�9.

�� ذ�ر 6�	� ا�� ��� ا��وا�ب ��@ ��&وق ا�&و%ذ�� ا��وا�ب�	+ �� ��@ ط�

ا���&� ��9ب



ا�)�>� وا�);ر

 ا�د"���ت �ن %٢٥ �رك ��ب ���%��ل ط��ق �ب �ن ا5�+�ء "د•
،*�� ��د و�ر�� ���*، ا�ذي ��ط��ق ا����ب ور�ط ��ب ا5���ل (�ل 

  .وھ%ذا ا��د�د ا�ط��ق �ر���� و���ب �ب

ا���� ا���4' 5' 
 وا�=��?  ا�>�<�7 ا�=��'



��<ا�4ABب ا���4�رة ا��
�����+� -�ب ا����ط� ا��ر ��•

:  ����ط� ����8�•

)"رض  ��Xك ( ٥”  X”¾  "�; ���ل ا���Cل     

:  ��طوال ����8�•

)ا�K.. ١٤، ١٢، ١٠، ٨((دم �%ل ���و"�  �٢ز��دة    

ف -�ب ا�وع وا�در�� •��:

وردي، ��وط، �ري : ا�وع�

٤در��  D، ٣در��  C، ٢در��  B، ١در��  A: ا�در���

Dو ادو+�  Aا� ل ا�در��ت  �

����د "�; ا�وع وا�در�� وا����س وا�طول وو"�� ا���ل و ا�%��� : ا�8�%� •
ا��ط�و�� و ا��وب ا�)-ن وا��ل



ا���اح ا������� ����ط

�(م 1.22ا(دام، ��ر���  ٤"ر +� •���)(

:  طوال ����8���•

)(دم١٢، ١٠، ٨((دم �%ل ���و"�  �٢ز��دة     

“3/4، ”5/8، ”1/2،”��1/4و�ر �����ك ����8� •

٤’



���ل ا��وا�ب ا��)��� �ن و"��ت "د�دة �ن ا�M)�ب و�8 ل ا���دام •
* طري -�ث ��%ون ا����ب ا��)�� �ن 7Cث أ�زاء ) ر��م(�)ب M
:ر����

 ,cm, 15 cm 20وھ� ا�واح ��رض أو ��و�رة �ـ  :ا�Oواح ا�� ��� -١

10 cm  2.5(و���ك ��راوح ��ن- 3(cm  ب�-�ث �ر �ف وا-دة ���
.ا�Mرى ��)%ل ا�8ل ا���ف أو وا�+� ا��دار أو �واب اM"�دة وا���ور

أو ���ط�ل  cm 10*10وھ� ذات ��ط� �ر�� �:���د : ا�روا6د ا�� ��� -٢
10*12 cm  د وآ�ر�و�%ون �و(�+� �-ت ا�Mواح ا��)��� وا������ ��ن را

�+�� �داً Mن ��ك ا������ ھ� ا��� �-دد �)ل ا�واح أو ���و��+� �Q-��ل 
.ا����ط�

�م ا�� �� -٣•�� �5�لوھ� ���ط� �)��� دا�ر�� "�; ا�SMب �:(ط�ر : ا�
و�%ون �و(�+� �-ت ا�روا�د ا��)��� وا������ ��ن (��م ) cm 15("ن 

وآ�ر �+�� Mن ��ك ا������ �وف �-دد �)ل ا�روا�د أو ���و��+� و%ذ�ك 
�)ل ا����م ���� �Q-��ل ا����ط� "��*.

•  



ا�� ��� 	ن D*D� +�5ت 6�ط ����2د 	ن 9د�د ا�����)و;= ا��وا�ب •

���بوو�*ت ا�ر�ط وا��ظ�6� �ل ا��ب و��م و;= ا�+��ب ا�را�= •��

.ا��	ود�9@ 	��وب ا��ب ��وف ا��ب ��د ا�و�ول إ�@ أ��@ 



�8/�� 5. ا��ا��

�واب ا5"��ب وا�روا�د و%ل �� ھو ���ل %7Tف 8%ك �•
.) �و��ن(���ر��� �7ل 

ا��م 3-�2:�ذ �ن�ك اM"�دة •
�ك ا5"��ب وا���وف -�ب ا�8 �ء و���وي  �ف ا�8 �ء •

.�و��ن+ ا���Tر 
ا5"��ب ا����� -�ب ا��روز و���وي أر�� �رات ا��روز •

.�و��ن+ �����Mر
 �ور�7ديأ"7ه �-�-� "د ا���دام ��ت ا�8�رات : �7-ظ�•

� ���� اM-وال ) در�� ��و��١٠(ا"���دي و"د در�� -رارة �و
...��ب أن 5 �%ون ا��دة أ(ل �ن �ف ا��دة أ"7ه



�� ا����ذ��ا�ا�



� (و��� ا�طرق •�ا��وا�ب ا�8و5ذ�� �����ل 

ا��ا�� ا����ذ�� 



ا����ذ

•����Cا� ��.  �����ل �7"��ل ا��ر��

.  �� ا����� ا������ ��%ن ا������+� إ�; أ�ل �Sر ���;•

•����" ����T(� �8�%8� او��� "���� و�%.

�� رص ا��ر��� �)%ل ا� ل ��+�%ا�•�.



ا�� ا�������� ا������8 #7 ا���Bذ�#��9ات ا�

 :ا�&و%ذ�� ا��وا�ب 		�زات اھم

.���رة اوزان 9	ل ��@ ا������� و��5 +دا ����١.

.وا��ر��ب ا���ب ��5�٢.

.	9ددة وF�ر )طو�ل �	ر ��5( طو��� �&�رات ا���دا	�5 �	�ن٣.

.وا%�ط) ا������ت 	�ظ	�� ��ون ا����+� ا��ر����٤.

.٥�����.�D�رة ا���دات ا�@ ���9ج و% ���� � وها� 



ا�� ا�������� ا������8 #7 ا���Bذ�ا��وء 6#

 :ا�&و%ذ�� ا��وا�ب وء	�� اھم

.	9دودة وا9+�م �� ��ل ��ون١.

.ا�	ر�&�� ارةرا�9 �در+�ت ���Dر٢.

��� +دا 	���ء ا%�ط)٣.� Rو���ت ا��� �ا�� ط�ب ��5.



� ا�ط��ق ا5ول  �ا�����ل ا��وا�ب ا�8و5ذ�� �7"�دة ا�دا�ر�� 
�ا��وا�ب �دھو� و��ھزة ������ �ب ا��ر��



�ك ا��وا�ب ا�8و5ذ�� ��+و�� ور�ط+� �� �7"�دة ا�5رى 
ا�ط��ق ا5ول



�ا�� اا������ا� ��
��دة ا����7ك �����ل �ط�ق وا�� 5%��ء ا��وا�ب ا��)��� و%ذ�ك •

او 5ظ+�ر ، ��� (وا�ب ��)%�ل ���� �+� ا���وف ا�� ��� 
.ا5و�* ا��ر���� �ط��� ����ري ���ن او �وش ����

  
����ز ا��وا�ب ا�����7%�� ��8� وز+� و�+و�� �ظ�8+� وا(���د��+� •

.���ر� �� ا��وا�ب ا�5رى
.���5%�ن ا������+� ��رات ��%ررة %�Cرة•



��ا�� ا��#"��م

�وم (وا�ب��Mا �  وھ� ا����-� ا��ر��� ��ب "���� ���� ھ
� "�دة ����دم� � و�)�ر�� ا�)�ھ�� وا����ر�� ا��%�� ا����
� ���و�� �:���ر ا�Z%�ن�.ا����� ا���دان 

:���زا�+�

����� �-�ن ا�Mو��وم �ن ا���و"� ا��وا�ب•Zل ا%(�  
 دورة ��رة و����ر ا�����د�� ا��وا�ب �� ������ر� .%��ر

.ط��ق �%ل أ��م ٤ دورة -�; ا���ل

� "���� %�8ءة ��-��ق ا���دا�+� إ"�دة ��%ن•�.ا��8�%� 

� ا�; �-��ج و5 ا������ ا����� �و�ر•��� .

ا��د��� ا�����ت �� ������ر�  ������ �د��� ����ر



��ا�� ا��#"��م



� ��ن ا������ ا�5ط1 و"دم �)وه ا��وا�ب •
� ا���Tب�:�����ل 

)ر�ط (�1��8 �و�ر �و5ذ�� ��Tرة �
دا�ل ا��ر���، او ( ��ن ��م ) ا��8�8�

 ��-�رھ� �ن ا�طر��ن، %�� �و 1 
.ا�)%ل

�ب ا��ر��� ��را-ل دا�ل ا����ب، �ب �
�م �ن ا��ر��� �ر%+� وا5���ل ��ب  ٨٠

 �ا�زاء ا�رى Cم ��د ان ����ب �)%ل او�
و���ب . �م ا�رى وھ%ذا ��٨٠م ا%��ل 

.   ��+� د��� وا-دة

.ا����� و'& ا������� %$ ا��ا��
 



��� ا��ا�� ا��������



:ا�
وام وا��
��ت وا�����ت •

و ) 	���ت ( و ) �وا�م ( ����ج ��� ا��وا�ب ����� وإ	��دھ� إ��  •

�ت ( �و�)ل ن ��ط� ن ا�%$ب أو ن أ��"�ب !و�ذ�� أو ) �

أ��"�ب ن ا*���وم ذات أطوال وأ�ط�ر ���	�� 



ر!و-� �,� ھ+ ا�	����و : SCAFFOLDINGS)( ا��
��ت  

ل %�,� "طر��� ر/"� )د��� أو %$"�� أ-دة -�+��  

ر��4 "/�ن -ل !+ ا�$�3��ن ا�)�ل ��ل ا�	���� ھذه �	�%دمو .و�1"���� ا�	���� ھذه 

 ا��وا�ب ��ل ا�	���ت �	�)ل .��)ل ا�6ز� وا�%��ت ا�	�%د� ا�)دات و�ل

. ا�-���د�� ا��وا�م -ن /"د�ل وإ	��دھ�

: �/و��� ا�)د��� ا�	���ت ا	�%دام و�74ل

ا��,�د��•
  ا�)ل !+ 	���•
•���أ
. أ�زاءھ� �ر/�ب !+  	���•

 ا���/ل ن %��4� �$/�6ت ��� و�)ل ���� ",ورة أو و-ود�� أ!��� ا*��"�ب �ر"ط

 !+ أو ا��دران )���� -�د ا�	���ت �	�)ل  /� .ود-�� ا��وا�ب ��ل ا����� �	ب

. ا�%�ر��� ا�وا���ت



 :	��د �	�)ل و���� ) أ-��ب ( �	ور ھ+ : ا�����ت•
 و�74ل ا�%��4� ���74ءات وا�)ودي ا*!�+ "�����ه ا��وا�ب

�ت���ز *��� ا�)د��� ا���:

 . ا��74ءات ���3ر !+ وا�رو�� وا���,�د ا��ر/�ب "	ر-� •
ر/"� أو $"/�� أو ,�دو��� ��ط� ذات ��� "=�واع و��و!ر 

. ا*�واع ھذه ن



��د ����و�� ����"�ت و�وزع ا�
��ب ���ل ���و��� د����ت �ن ���رة ، ��م  ��� :ا�
وام•#� 

م ���ل �%$�
 . �%�) ا���%ط� �&���ل ا�

م ا�#%وي ا�طرف �#�ل•�

ط� �%�� ) T ( �-ف و�و��.� طر") و��%س �%�) ا�
��ب ���ل 

م ��ل ��وز�� �.01 ������ ا�4�ب �ن أ�واح �ن ���دة �%$ ا��0%1�
 ��دود ا��ر�� �%$ ا�

�5%���.  

م �%وس .�ن إذا ا�
��دة �7��ج و�•�
 طرف ��:ر . �=> 4ر���7 .;ر-�� :%دة ط�
� �%$ ا�

م�
م وأ�� ، ا�4�ب �ن ا���7�1 �
ط� ا�
��دة �%$ ا��
 ا�
ط� ھذه ��=ل ���� "> ا��#د07 ا�

 ا����77 .���را.�ب �4:� �:ر و��%� �%$ ���وي ا�ذي ا�7وع �ن .�ن إذا ��:ره ا����7�1

<=� .



��� ا��ا�� ا��������
 و�7 ا��1ء ��دث � و?��"� ا��وادث ن ا�/�1ر �	"ب ا�%ر	���� ا��وا�ب !$ل•

.ا�طر�� ا�%ر	���

� ا�-�7ء ��د �و�� ?�ر !$ل �	"ب ا*�داث ")ض ا���3ب !+• ��	"ب 
�ل "ز��دة�� �ز�+ او /�+ !$ل ا�� ا������ !+ ديؤ� ا�%رى، ا��زاء -�� ا
  .	��+را�% �����ب


ا�ب ا�4ر���7 ���ب وا��57ر ا�
إ:���ت و4��ر "0 ا@رواح، 

دم �وإ�>ف ���%.�ت، و�;�4ر 

ا���7ء



ا���ب ��� ا��ا�� ا��������

:ا�4ر����7 ا�
وا�ب �1�ل ا�ر���� ا����ب

��	"� د-��ت �رك و"دون %�طF "$/ل ا����ب !ك١..

�ت 7)�ف �د-�م او �����ب /�!+ ?�ر �,ر٢.��	��.  

  ا�ھ�زازات٣.

	��رة ?�ر ا�د-��ت ا	4ل ا�	��د او ا��ر"�٤..

 و�/د�س ا�%ر	��� ,ب ا��1ء /�!�� ر��"� و�ود -دم٥.
  .وا�د /�ن !+ ا�%ر	���

 .�4	N ا�%$"+ ا����ب ��4,�ل !+ �,ور٦.



ا���ب ا���� 
.�$ ا���� ��#� "�ط  و��ون ��ك د����ت ������. ١

:ا�:��� ��وادث

"/ر و�"ل �,�ب ا�%ر	���  و�ت�م !ك ا����ب " ١٩٧٢!+ -�م 
 +!)Bailey's Crossroads in Virginia:.(

./�ن ن ا��4رض !ك ا����ب !+ ا��وم ا�	�"� ")د ا�,ب•

ا��م ٥-�د� /�ن -ر ا�,ب  �٢٤م !ك ا����ب ا�%$"+ ��ط�"ق •

و��� ا�طوا"ق ا	4��� ٢٣ون 1م ا�ط�"ق  ٢٤ا���ر ا�ط�"ق ال•

.ط�"ق ٢٦-�� "�ن ا�"��ء ��/ون ن •

.�%�ل ��م ا���%�ر وا�7رار "	"ب �و�ن•

."ك ا�
��ب ��.ل �4طC، ��.ن ان ����ب "0 ا��57رات .�ر=���



ا���ب ا���� 
�&ت. ٢'(� )�*+ ,������ او �(� -��. ��/ �01.

�ت "	"ب -دم �و!ر ا�	��د ا��طر������R �$وه ا��وا�م او ا�	�•.

$وھ�ت �و�د ا��ل ���"�� /"�رة�ھذه ا�•

�ل ا����"�� �•��+ او /�+ �����ب �دي ا�� ا����ر �زؤھذه ا

.ا�%ر	��+

:�دو=� �ب�ن ا.=ر ا���ب "�ل ا�
وا�

ا	��د ا��دران

ا�	���ت � ا��,ر 
ا��طري ا!7ل ا��واع



ا���ب ا���� 
�&ت. ٢'(� )�*+ ,������ او �(� -��. ��/ �01.

:ا�:��� ��وادث

ا���ر ا����ب ا�%ر	��+ �	��د ١٩٥٥!+ -�م 
��NEW YORK COLISEUMورك  

.ا��طر�� د-��تو�ود ��ص !+ ا�•

.�و�د ھ���ك �وة ا!��� /"�رة•

.ا���ر ا����ب ا�%ر	��+ ا��1ء و�7 ا�%ر	���•

ل  �٥٠و!+ -�ل وا�د و�رح ا/1ر ن •�-



ا���ب ا���� 
�&ت. ٢'(� )�*+ ,������ او �(� -��. ��/ �01.

�ط�� !+ !$ل �,ول -�د• ،���( � ا��طر�� د-��تا� !+ ا���ص و�ود 

V �دوث ا�� "������� ديؤ� ا����ب ن /"�رة ا�زاء ا�� وا�	�-N ه"���$�ر �	

ر/ب !$ل.

 او ا�%ر	��� ��ل ا��1ء ا�$��و��� ا�د-��ت ن ���ل -دد او ا�د �%�%ل ���� !+•

 ا�����رات ن 	�	�� ا�� ديؤ� ان �/ن ل�ا�) ا�د ن �,ود ?�ر "$/ل

�������N ��	�ف /�+ ا����ر ا�� "������� �ؤدي وا��+ ا�/�".

•�� ان �"ل ا��وادث ��ك 1ل ��� ان ھ+ ا��طر�� د-��توا� ا���د ا��,ر 

./"�رة /وارث ا�� ���ول



ا���ب ا���� 
ا&ھ34ازات . 3

 ا�ھ�زاز ���ب ا�د����ت �4%4ل �7د أ����7 ا�4ر��07 ا�
��ب ��57ر ان ��.ن

:�ن ا���7م

)ا�< ا�=�ر او وا���>�ت ا�#���ة ا��9.��ت او ا�'��رات �1.�( ا��9ور�7 ا��6.�١.

.ا��ا�*�ت او ا�9*�ات او ا�*�9ل �1.�٢.

 ا�0� ا��Cء ا������� ص�� ا�*�دة �- �'4*�9 ا�4- ا�=��7 ا������� ھ3ازة٣.

�ة ����� ذات "����� �)D وا�06�ل�F ����"و G� )7و�H4ا�  

ٍ)Segregation(.


%�ل "0 ����د �>��دة ا���د وا��:ر ا�
طر�� ا�د����ت� ���ب ا���57ر ��4طر 

.ا�ھ�زازات ھذه



ا���ب ا���� 
.ا��4�� او ا�9'��� ا��J ا������ت /�� ا�9'4�ة. 4

.١�H7 #�ن أن� �ا��� ا��06 �4=)��ت �64�M .آ��� ا��Hت ا������(� ����Nا��� 

�H7 ���� ��+ة ذات >)�� ار���N �*ر وا��N ا�9'4=�ع � ا�D ل�ا&91 ��

.ا�'���ة �)�4�� ا���Qرات اي ��ون ا&ر+��

.٢)7�0� ��F ا&�=�ر و���ه �)��9ه �H7ب ��9 & ان و� ار+�� "Sل او �

  .ا&T#�ل �T G#� ��ي ا������ت



ا���ب ا���� 

٥ .��م وF�د ر�N�� .���� ا��Cء >� ا������� و�#�V7 ا������� �- �#�ن وا1�

 ا���� �)D ا�=��7 ا������� و+X ا��Cء "=� �'�� ا��ا�� ���Qر �� /����١.
Y=�S� �� ��9 ا"�ى ا3Fاء و��ك 3Fء ���96 ��4, ا�9��� �S�Y= او ا&�

[�47 �Q�� ��96� �9 ا"�ى، دون د����ت� � ا�D دي[� .���ة �����F ل�ا7 91��
��� �4����4 ا���Qرات C, و�N�� G*- ا���Qر(�. ��H4� ا��9#)� ھ^ه �H7 X7ز�� 

���7 �4'�وي ��#� �-�ا�� ا���� ا3Fاء �)D ا��������.

H

Fresh
Concrete

γ

�ران ا�������� ا��ا��.٢H(� ا�������� 
 ا&�Y4J� G� �J او ���Qر ان G#97 وا&�9�ة

�ران ھ^هHة او ا�� ا������� >� ا��Cء ا&�9
��� ھ^ا �- وا�'�� .���ة، ��ر�J*�ت �#�ن ��

�ا، .��� ا&��J �- ا�49��� ا�`*_ انF �9.و 
Y+�� -� ،�#ا�� a4(�(� D(� ا��9#)� ھ^ه 
 N)�� �04)� و��.�Q ��9ا�1 ا������� �0�

,C �Q��9.ا.



ا���ب ا���� 

٦ .c'J� -ا���� ���0N�ر �- ��J>�� ا�

.١D41 ���  �D(� �6� ،,�(� X ا�������� �)�ا�� ا���d- �904,ا� 7#�ن ��
� ا���_ ��J>�� �- �'�=� ا"��S4ت وF�دN ��'7 )*+ -(6� �9� 7[دي 

��� .�رH�7 c�� ��� -C, ��9 ا"�ى دون &3Fاء ا+��- ���964(� 
.ا������-

.٢�N 7#�ن �'�_ ا�'��ا �F ��'� م�� ��9'� ��F Sاو �اح�� f� -� X=N 
.�� �#�ن �- �'�_ �g��h �- او�f ا���� ���a< Gة

.٣��<�J� ا"�ى �=�'� �N ��'� ��Jا�:
of� -� g��h� _�'� �Jة ا�� �'g��. ��/ �7�4 اذا ا�'���ة ا&�9

X=� ا�9N �]دي Dا�*9�د دوران ا� ��47=��7 ا�0� ا��Cء ا�'��Nھ^ا و 
.أ��اح او ا���Qر��ح ��c و����F [4�7 ا�*9�د

o�01 _�.��- /�� ور �ا��(� �(j�9ة ��9644 ا��N X��.ا�9*�.'� ا�
oد�Fو f� -� �� ا�4- ا�=��7 ا�9'����'� D(� _�أو زوا�7، ر 

� ا�4- اG� G.��d /��ھ�F�7 �Q�� _a+ ��/ �k��#4�.
oا��وا�ز ")ض !+ ��ص و�ود او.



ا������ ������

�����:)�' � وا�#%��� ا�$��#�� ت ا�#�ا"�� ������ت ا ��ع 

.١���Nا�� l�4J4وا�

ا�*�9ل �1.� و�Q��� ا������9 ا�6�اX� 3F ا��0�9ت ����٢.

.٣G�'6� �(��N �96� ���4ا� �.ا�=��7 وا�9'��

.٤g��h� ��F ة�9�S� ة� و�01ھ� ا�0� و�*� ا��Cء ���Q وا��4.� ا�'��
X=.ا&�� �=)� اذا >��aة "���� �

�ة ��NS +�9ن٥.�F G�� س��Q9ول ا�� وا�9

  ���Q ا�9'9�ح و/�� ا�9'9�ح ا&"=�ء �)D وا&��Jق >����٦.

ا�9�ا>�Jت �F�9� ا���� ا��اد٧.



�ا���#�, �+*�

������4  �#�, 2�3 ا������ ا'��ر ا'���2ر 0�/� ا'.- ��� ��� ا�
:ا�����

.��ة ��h.& G 7'4*�9 ا������- ا���� ا�*�دة �-١.

)� ا������- �)��� ا&�4*�9ل .�hة٢.� �J(#ا�.

 ا�N ��#� ا�9#�ر ا&�4*�9ل �)D ا���)�� ��Q ����ا�� ا��ا��٣.
9�ر����� X� �ا��N ذ&�Jا&���9�م او ا�.

�ة ا&T#�ل٤.�، ��N� �4=)� �)������ ا�9* �#)( 7#�ن �� و/���� �*
��'� �J(. ي�.�4#�ر ��#� ا�c��9*4 و&G#97 ا�*��)� ا&7

 



��5�ا��ا�� ا�#



١-  ��5���( ا��ا�� ا�#��)ا�



١-  ��5���( ا��ا�� ا�#��)ا�



٢- ��5�)ا��ا���( ا��ا�� ا�#



 ��5�)ا��ا���( ا��ا�� ا�#







وا����فا��
ران إ���ء 



 Finishing of Wallsإ���ء ا��
ران وا����ف 

& Ceilings

 ا�	����� ����� ا���	���� ا����ر 	ن ا���ء 	واد ����ر•

 ���	ظ�ر واظ��رھ� ا������ ھ������ ����د 	ن ا����ء ��د

 ا����	�م و#"ب ا�	�	�ر�� ا��#�� 	ن �"!م وا�ذي ا���ق

��� ا�	و&و%�



�����م ��اد ا���ء  ��
	اض ا������ 


�ق 	
	�ر�� ا�راض•  ���	ظ�ر 

�� و���� ا��وت وا	��ص ا��راري ا�
زل ا�راض• 
��ت��ا� ��رة ا�

 	�#( وط'ءات ا%���غ ا#واع و!	ل ا��	��� ا�راض•
 	ن ا��د�د�� ا%-زاء �	��� ط'ء او ا�,رداب �� ا�رطو��

ا��دأ



ا��وا	ل ا��, �ؤ.ر -, ا����ر وع ا*��ء �"(ف أو !دار 
: 	���,��	ل 

.-	�ل ا�	ظ�ر �

.ا� ��2 ا1و����

. ��2 ا����#ـــ��


زل ا��راري أو ا��و� و��رھ����� ���
.ا��واص ا�	

.ا���ول ��7 ! ل أو و6( 	
�ن ��,ط�5



ا��اع ��اد ا���ء
ا%#��ء ا��ر,�#�•
ا%#��ء ���ط��وق•
ا���8 ���,	#ت•
ا�#9ر•
ا����ض •
•��ا�ز�ر
ا�	واد ا�
�ز��•
•�
ا��5:�2 ا�	
د#�� ا�	6�
ا�,�وف ا��9#و��•
ا�>��ف •
ا%���غ •



)Plastering ا����ض ( ا�دا�ل 	ن ا�!دران إ��ء

 ا�#!�رة 	ن ا�	��دة ا�دا���� ا�!دار أو!9 �8ط�� %ن %��رة وھو 

 	ن ط�(�ت أو �ط�(� ا������ ا�و#دات 	ن ذ�ك :�ر أو ا�ط��وق أو

  ����? <��� و�(�� <و�� "ط#� و��رك ا�و<ت 	= ����ب ��� 	�دة

:ا�!ص �واص

 ���.�ر ��ورا�9 ����ت #�ث ��	�ء ا�	(�و	� :�ر ا�را�ط� ا�	واد 	ن

 ا�	�ء

  



ا��	لأواع ا����ض ���"�� إ�B طر�(� 

ا����ض ا���دي•

���ض ا�	"طرة•

���ض 	"طرة ���د•

���ض �8دادي•



ا�
�دي ا����ض
oم ا�ذي وھوا����ض� ?�	�ا�-دران �وق -��� 	,�طر �دون 

oل	
�ن ��دة ��
د�ل ا�
�دي ا�-ص 	ن  ا1و�7 �ط� ا�-ص 	ن وا��9#�� ا�و-? �

��?  ا�#��وة ���� -�دة #و��� ذو ا��ورك ا��#2�� ?	.و�

o واز�� ا����ض و-? � ون	ن ا�#ظر �>ض ��-دار ��� ا���:	� وا�زوا�� ا�
	ود��  

��9� ا����ض ,	ك � ون و�ذ�ك ا1ر �ن ��.ا�-دار أ#��ء  ل 

o9زا��		

oك�� ا����ض 	�دة 	ن  	�� اAل �,

o?  A���� و �2

o%رق و<,� �A7 % 1#? طو�' و�را ?��.وا%,وا:�� ا�!�Aو���  

o 2ذ#� ����� ��ر ٢,٥  -  ٢ ( ��ن ��دة ,	 ? و� ون ا�ر���� ا1�	�ل 	#, (. 

7	, ��	�م ٣-٢  A��ل �,	ك و ون ) ا�	�	ر ط��� ( ا��9#�� ا�ط�



	"طرة ���ض


	ل   •د ا�-ص 	ن 	,�طر ��? و	وى إ�7 ا�,�ف 	ن !�Aو���  ,	 
م ��ث ا�,ط5 و!�Aو��� ا,وا:�� ��6ط وذ�ك ا1ر��6 �� ا�ط��ق� 

 	ن #��ط ��7 	#�,ب �
رض ا�1	#�وم أو ا��!ب 	ن 	,�طر ��9ت
ا����ض ,	ك و��در ا�-دار

 ا�	,طرة ��ن ا�ذي  ا�2راغ �	L 9م ���!�Aول �د�A ا�	,�طر ھذه ووزن •
رك ���	و#� وا�-داررة و�#�2ل ا�	,طرة 6رب 9م ��	�,ك ��Aرة � 

ر ٥٠ –٤٠( ل ��ن وھ ذا ا�-دار، �ن	
	ل ) ,# 	ن 	,طرة 
.ا�-ص

��� ا%,وا:�� ��6ط ا�	,�طر ��ن 	ورة ��وط ر�ط •� ھذه ��ن وا1
 9م ���-ص ��#�� ا�ذي ا�2راغ �	' ا�	,�طر وزن إ 	�ل و�
د ا�	,�طر،

7 �دو�رھ� �!��� 	,طرة ,�ب��
د�ل �>رض  ا�,ط5  ا�	و#� ور�( ا�

دل ا�زا:دة
دل أن إ�7 ا�,�ب �	��� و رر ا�واط:� ا1	� ن و . ا�و-? �

#2ذ ����ب �
د وذ�ك ) ا�	�	ر ط��� (    ا�#��:�� ا�ط� �� أو ا�ط�

د�ل ط���ت أو ا1و��� ا�ط���ت  .ا�



�د���ض 	"طرة •��


	ل ا�ذي ا����ض #وع وھو   • ?�� و� ن ,�ق  	� ا�	,�طر 

 ون ���ث وا1ر �ن ا�زوا�� �6ط 	( �	��,	 �	�	  


�	دة وا1ر �ن ا�زوا�� ھذه �#د ا�	'��A ا�,طوح و ون•	 

7�� ��6
م �A:	�، �زوا�� � ���	�#�2ذ أ9#�ء ا�زوا�� �6ط  

  .ا�	,�طر

��? ا1و-?  ون ��ث ا����ض أ#واع أ-ود ھو ا�#وع ھذا إن•  

������ء �طوط  ون  	� و!�Aو��� و	,و�� � ا�,طوح ا�


�	دة وا1و-? 	�6وط�	 �	�� ا�#وع ھذا #�2ذ  ��2 إن. ��#�� 

  . ا1#واع ���� 	ن أ��7 ھ�



	�#ظ�ت %�	� %ن أ%	�ل ا����ض •

�� <وة ا<ل ط�(� -وق ا�را�ط� ا�	�دة 	ن <و�� ط�(� و&= ��&ل �•	.

 "(وط إ�B �ؤدي <د ذ�ك �ن ��-�� �در!� �#��� ا��, ا�ط�(� ���ب <�ل ط�(� �و&= �•

.ا�"(وف #��� -, ���� ا����ض ط�(�ت

•=.ا���	�و�� �وا��	� ����رض وا#دة را�ط� �	�دة ا�!ص 	= ا�"	ت 	زج �	

 "وف ا��, ا�ط�(� 	= !�د ر�ط ���	�ن ��-�� ��ورة ��� ا��#��� ا�ط�(� "طF ��رك•

  .�ذ�ك ا�#�!� %د ا���-�� ا���و� *%ط�ء ا�ط�(� و!9 �	�ط أو و���ط .-و<�� �و&=

 <��� رط�� ا�!دار ��ون %د	� أو ا�!دران ��ض و!"�ءة <وة ز��دة -, ا�ر:�� %د•

. �وا��� 	ن ��"���دة إ"	��� را�ط� �	�دة ا��#��� ا�ط�(�ت %	ل �	�ن



:����ص %	��� ا����ض ����طوات ا������•

 	ن ا�زا�دة ا�را�ط� ا�	�دة و�روزات ا�Gر�� 	ن !�دا �ظ��� ا�"(ف أو ا�!دار �ظف•

 ا�ر�وة اG!زاء *زا�� -و�ذ�� -ر��ة �"��دم و ) 	��	�ر ١٠ ( و��	ق ا�	���ل

 ا����ض -, وا�ر	ل ا�ورة أو وا�ر	ل ا�"	ت ا"��	�ل %د !�دا ر�� ���	�ء و�رش •

 أو ا�!دار �رطو�� ا�!ص �L.ر �	= وذ�ك ا�!ص، ا"��	�ل %د ����� �رش و�

  . ا����ض ��د ا�"(ف

 ا�	راد ا�و!B�% 9 و�.ر ) ١ : ١ ( وا�ر	ل ا�"	ت 	و� 	ن �ر�ت %	ل ��&ل•

 %�B �"�%د ا��ر�ت و!ود إن . ���	�ء و�رش أ�.ر أو �وم �	دة ��!ف و��رك ���&9

.ا�"(وف #��� -, و���� ا�"طF 	= ا�را�ط� ا�	�دة ���ق



Rendering) ا���	�= ��	��� �"	B #�ث اGو�B ا�ط�(� ��ذ• Coat)���8وا� 

�� #د�دي 	��M و�"��	ل ا�.��� ��ط�(� و�����9 ا�"(ف أو ا�!دار و!9 ��د�ل 	

 ا�ورة #��� -, ���, و	��M ���!ص ا����ض #��� -, ا��	��� ھذه -,

.) 	��	�ر ١٠ ( #وا�, �"	ك و��ون وا�"	ت

  	��	�ر ٦ ( #وا�, �"	ك و��ون اGو�B ا�ط�(� �	�"ك ��د ا�.��� ا�ط�(� �و&=•

  ( �"	ك و�و&= ) ا�	�	ر ط�(� ( ا���م أو ا*��ء ط�(� و�"	B ا��Gرة ا�ط�(�•

.) 	�م ٣-٢

 -, و��-�� 	�"�� ����ر ) ا�	�	ر ط�(� 	= اGو�B ا�ط�(�( �ط�(��ن ا����ض إن•

ط�(�ت �.�ث ا����ض ��ون 	� و�درا ا�#��ت أ�.ر



��د ����� ا����	�����

�م -ص �ن ���رة ھو ا�	�	ر ا�-ص•�# ��
د 	دة �رك #� 
 ا�	�ء �و-ود ذرا? و#�ل 	#? A,م ��#-	د ا�	�ء 	( ��ط?
�-�#� ا�7 -�دا ���ط 9م ا�زا:د ?�! ��:�,  Q�	و-? ��� و� 
�د�دي �	��Q ا��#�ء



أواع أ�رى 	ن ا����ض•

�دم ھذا ا�#وع 	ن ا����ض :   (wood lath plastering )���ض �8دادي ��ب•,�

������ ا���%ت ا�:

�#د	� • ��	�,ك 	( 	�دة ا����ض  ���!ب 	9' �راد ���ض ,طوح % 

.ا�,�وف أو �� ا��واط(

�>ط� أو ���2 	-�ري ( �#د	� �راد �	ل �Aط( ��2ف أو ,�ف  �ذب •

).وأ#���ب وأ,'ك  �ر��:�� أو �	ل إ�6ءة ��ر 	��!رة أو �زل ا��وت 

• �
�#د	� � ون ! ل ا�,�ف 	ن ا�دا�ل ��ر 	#�,�� �T#��ء  Sن � ون 	6�

'9	



ت ا����ض •	"��� :

 ون ا�� ا�	#�طق �� ا�دا�ل 	ن ��%,	#ت ا����ض �,�دم � ����  دورات ����� رطو�� 

 �#�7 	� و����� و��دا Aو�� ��%,	#ت ا����ض � ون ��ث وا�	ط��8 وا��	�	�ت ا�	��ه

  .���ط'ء


� �!#� اU#��ء ,ط5 � ون��
	ل ا�ر	ل �درج �� ا�ر	ل و 	�� ا�	, Qز�	ا�.  

} ا�	طS2ة ا�#ورة إ�6�� إن ، ) ٣ : ١ ( ��دة ا�	زج #,��  ون� Ca(OH)2 } ��,#� �#�
 إ�7 	

 ,ب وا�ر	ل ا%,	#ت 	و#� Qز�	و#� ا��� ���
-، و#!را 	ز-� أ,�ل و

 ا%,	#ت 	( ا�#��م ا�ر	ل 	ن ���ط 	ن ��S ا�� ) ا�	�	ر ( �ط��� ا����ض �#�7 	� و����� �

��دي أو ا�	�ون أو ا��1ض� ا%

را م و�	#( وا��م ����ل ط��� �	���9 و ون 	��	ر ) ٣-  ٢ ( A��ل ا�ط��� ھذه ,	ك و� ون� 

 9ر و� ن ���? ا1ر�� ������ت �!  . ا�!� �� ا�

 



ا���وب ا��, �ظ�ر -, ���ض !ص
 ون 	� أ 9ر وھ� ا����ض !ص -, ��&�ء �(= ظ�ور -١ �- و-ود �ن #�

 	ن ا�ذا:�� ا1	'ح و�
ض ا�رطو�� وان، ا���( ھذه �ت ا��#�ء �� رطب ط��وق

��ت ذا�ت ا�� ا�-ص 	�دة 	ن وA,م ا�-ص أو ا�ط��وق ا�ذي ا�-ص 	�ء إ�7 وا#

.ا���( ھذه 	 و#� ا����ض و-? ��7 ا1	'ح �ر � در�-�� ��ر

• M���� ھذه ���ح ��رك ا�#�	Gا B!ف أن إ�� �	�	د�ذ � ھذه �"(ط و%

 و!ودھ� %دم #��� -, ھذا و����� 	���ورة 	�#�� ����F ���ل اG	�ح

  ا�	�	ر ( ا��Gرة ا����ض ط�(� ���ت !��-�� -�د و!دت -�ن ، ���رة ��	��ت

 ���ت و	� ���	��� ا��Gرة ا�ط�(� �ر-= .م �!ف أن إ�B �ر��� �!ب و%د�ذ )

  .���&�� و���د وا���وب ا��(= 	#ل -, ا�Gرى ا�ط�(�ت 	ن



) ا���T ( ا���رج 	ن وا�"(وف ا�!دران إ��ء•

  7�# ا���رج 	ن وا�,�وف ا�-دران أو-? 

رك %ن 	':	� ��ر ,طو���  ون �#د	���� إ	� ھ�  	� � ����و		 


	�ر�� 1,��ب أو ا�-و�� ��
وا	ل	.

 �#,��  ا�ر	ل – ا%,	#ت ( �	و#� ا���8 ھو !�و�� اU#��ء أ#واع أ 9ر إن 

  . )٦:١:١ �#,��  ر	ل –#ورة –ا,	#ت (  وأ���#�  )٣:١


	ل % ا���رج 	ن وا�,�وف ا�-دران أو-?  U#��ء 	ط��� ���-ص ا����ض �,


دم� ? ا��#�:��  ����ور أ�رى �	واد ا�-دران >�ف Aد . ��رطو�� 	��و	

. 	9' ا�ر��م و	#��



: ا���T 	ن ا�8���•

. ���#��� و���ل 	,وي و-? إ�ط�ء١.


ط� ���ث ا�1وان و6( �� وا� �ف ا�و-? �و�ن إ	 �#��٢. %�-	 
.ا�	':م ���! ل ا��#��� Uظ��ر

�#د	� ���� ا��#�ء �� ا�	�ء >�>ل 6د 	��و	� ا�	��وخ ا�و-? �
ط�٣. 
. ��	�ء #��رة ����Sغ �
�	ل


د�ل ا�	��2ل ,د٤.���? ا�راب �را م �,	5 % ���ث ا�و-? و .

 ا��#�1 ��7 ا�,�Aط ا�6وء �
 س وا� �ف ا��راري ���
زل ��وم٥.

زل و ذ�ك��� �.ا�-و�� ا�>�رات و	��و	� ا��و

7 �,��د٦.����د و�دم ا�,ر�( اU#��ء >رق ا�ذي ا�د�Aق ��U#��ء ا�,� 
�Aطو�' و .


	�ل إ	 �#��٧.. �����8 و>ط��� ا��#�ء �� ر���� 	واد ا,

�و��٨. ���� ا��#�:�� ا�  L	 ��2ل	ا� �	��. Aو�� �



%�B ا�ر:م 	ن ��دد اواع ا�	و� ا��, �	�ن ا"��دا	�� ��	ل 
 ا���T ا� ا�� �!ب ان ���رك -, 	وا���ت 	��� ھ,

ا���و#�•
��A��� ا%��2ظ �	�ء ا�	زج•
�و��•
	 ����A��� ا���ب �,ر
��A��� ا%���ق •
�	ل 	��ول و	��رب �	��و	� ا�و�-�ت ا��#�:�� •

وا	ل ا�-و��•�� �����د�	و	� -�دة و	��و	� 



Tت ا���	"G�� : ط�(��ن أو وا#دة �ط�(� ��ون� :

o7ا1و� �� 	ل % ,�ر ١٥ ( �ن �	��	 ( �� � ون أن و�	 ن ا�-دران 

.ا�,�وف �� ذ�ك 	ن اAل

o��ر ٤ ( �وا�� ,	 �� و� ون ا��م ط��� وھ� �9#�� وط�	��	 (.  

oQ��
 ���8 9م ا����ض أ�	�ل �� ورد  	� ا�,�ف أو ا�-دار و-? �

�ن �[�دى�:طر�

.١T�� دي�أ%��  

.٢T�� طرة"	



: ا������ اG"���ب �L#د ���"	ت ا���T ���م  ؛ ا���T ��م•

.١M��	ر ا�	�	��م ؛ ���دي أو ا��ض ا,	#ت �	و#� ا�-دار و-? ��� ر	ل 	( ا

 	ن أ 9ر و	,و�� ���' ا�و-? � ون اU#��ء �	�ز . ) ٢ : ١ (   �#,�� #��م

���  . �,�و�� ���? ا�>��ر �را م و% ��	�ء ا	���� واAل ا1#واع �

�ل ؛ ���	��M 	"�و ��م٢.� ��رة �
د ا�-دار ��7 #!رھ� ,�ق ا�� ا�	و#� ط�� 

���� �	 ن ���ث ���	�,ك �دأت Aد ا�را�ط� ا�	�دة  ون ���ث  ���� ز	#���.

 ) ٣-٢ ( ,	ك ذات �ط��� ا���8 �م �	 ن : ا�	�و� ا�ط����� ���#����ت ا���م٣.

 ا���ور أ#واع �
ض أو ا�ر��م أو  ��ر	ل 	�و#� ط��
�� �����ت 	ن 	 و#� 	�م

 ��Sوان و ذ�ك �ر��� �
	��� و	و�د وا�د 	��س ذات ا������ت ھذه و ون

��
��� 	ن  ��2 أ 9ر � ون ا��م 	ن ا�#وع ھذا إن .ا�	
	ل �� 	�#�2 ط��� 


ددة -�ر�� �S,	�ء 	���� و�
رف ا��م أ#واع. و��رھ� ) ا�	�ر����س ( 	#�� 	



ظ�ر Aد ا�� ا�
�وب أھم إن  • 7��: ھ� ا���8 

,�ب وا�� ) ا�!ورة ( ا1	'ح ظ�ور -١ ��2ت ,�ق .ا���8 ط��� و

o  M��ف ا�("م �ر-= و����ت �ر�ت وو&= ا��  وا*��ء ا���T وإ%�دة "	

�ق -٢! ا�	���ن ا�	دد �,�ب أو ا���8 ط��� ,	ك A�� ����� و,��? !
ري 

.اU#��ء ط���ت �� ا�
���� ا1,	#ت  	�� أو

�ق �دوث -٣! ��
	�ل �� ا��Sر و,��? ا���8 و-?  1 9ر ا���8 	�دة ا,

�2�ل �
دھ� ا1,	#ت ��دأ ا�� ا�	دة وھ� ,��� 	ن��� .



	وج �دوث - ٤ ���
	�ل و,��? ا�و-? �� أ أو ��#� �A	� ا,

.  ��ر �,	ك ا���8 و6( أو ا%,	#ت ��ب �دء �Aل ا�	�ء رش

�ق -٥!�� ا��	دد و,��? ���,�ف ا�,�رة ا��ل 	�ل �� ا1 

 ا�	دد �,�ب ا���رج  إ�7 وا���8 ا�,�رة ود�( ا�,ط5  �!�

���? 9م ا��راري . ا��رارة در-� ا#��2ض �,�ب 

	دد 	�2ل �
	ل ا����� ھذه -#ب و�	 ن ��  ا�,ط5 و,ط 

. ا� �!� 	( 	�,�� 	�'ت �� ا�,�رة و�ول



�د : ا�.ر .٤,� ��. ��-دران ا�	��و�� ا���ر-�� ا�و-وه ا#��ء 

7�# �����#9ر #�7 9م ���ل �! ل ا1و�7 ا�ط�

  ر	ل : "	ت { "��ل ��9 <وام ذات 	و� �ر�ت 	ن %�دة ���ون ا�.ر و	�دة 

��"� )  ٢ : ١ (  { 

�� 	����� ���L�ل ا�.ر ��	ل•	

ا�#��م ا�#9ر ١.


	ل ا�ر	ل �!و#� أو #
و	� ��,ب وذ�ك {ا��!ن ا�#9ر٢.}ا�	,


د �!�� �	��Q � �س ا�ذي ا�#وع وھو ا�	 �وس وا�#9ر٣.� ���	�	��!رة ا�#9ر 

�ط�ء ا�#9ر �
د �د�دي �	!ط �	!ط ا�ذي وھو ا�		!ط وا�#9ر ٤.U أ! �ل 

�#�
	 .



ط	#�� "�! ا� �	

و-د 9'ث طرق ��#9ر • ����	:
ا�#9ر ا��دوي •
ا�#9ر ���	� #�•
ا�#9ر ���-	-�•
 �وا"ط� ����9 <�ل ا�.ر %�B 	������ �&ر��ت ا�.ر ����M <د•

 ���, او	��M ا�	ر	ر 	ن �(ط�� ا�و!9 	�"�ء �(��� 	�دة
B	"ر و�.  ا�	��وس ���

  "�%� ١٢ ��د ���	�ء �"(B .م ��!ف ��رك ا�.ر ا�	�ل ��د•
����9 �ز��دة



 ا�!دران أ�"�ء•

وا%9 ا�!�د ���ط��وق 	�"�� �	واد ���"���� ا���ر!�� ا�!دران ��B <د      •L� 

  . ا�#!�رة أو ���ر��م �����8�� أو ا�	�����

وا�	ر	ر ���ر��م ا��"�ء١.

ا������ ���#!�رة ا��"�ء٢.

) -وري ا��ر ا����, ( ا�	ز!M ا�"�را	�ك ا����, ��"��	�ل ا*��ء٣.



   ا�!دران إ��ء طرق 	ن أ�رى  أواع•


	ل :  ا�	ز!M ���ط��وق ) ا����8ف ( ا*��ء• �1راض ا�	ز-Q ا� �!� �,

��#� �� ����9? و�م ا�
ر��� وا�#�وش ا�ز�ر�دام أو  ا��ورك ��,�دام ,�� 

�ل % �	دة ���	�ء ا�رش 	( ا�ر	ل 	( ا%,	#ت 	و#� �! ل أ��م �	,� �ن 

	ر,	 .  

Glass ا�ز!�!, ا�	وزا��ك• Mosaic: رة�����2 �>�رة Aط( �ن �	 

�د�� وا�1وان ا�1-�م�A ن	ط��� ا���2ر 	دة �	ز--� �	9ر % S ���	�ء �

�� وا��رارة��	7 ��                                                 ا�ورق 	ن Aط( 

��7 	��ق ا�'	( ا�و-? ( �Aل ) ا�ور	
, ا�دا���� ا�-دران �>��ف و

.ا�	ز�ر�� ا���%ت أو ���	�	�ت



) Floors( �وا�م اGر&��ت 

) ا1ر�6 ا�ط��ق أر��6ت إ#��ء طرق و!	ل      • Ground Floor ) ��ف وا�� 

��#د وا�� ا�1رى ا�طوا�ق أر��6ت �ن و	ط����� �وا��� ,��7 ذا�� ��د  

) ا�	,��� ا��ر,�#�� ا��'ط�ت Slabs)


	�ل �م ا1ر��6ت إ#��ء إن•: ��� 	� وأھ	�� 	���2 وطرق 	واد ��,

ا��	ل 	و<= -, اGر&��ت �ب١.

ا��	ل 	و<= ��رج اGر&��ت �ب٢.

وا%9 ا����, أر&��ت٣.L� ) ,�	"Gوزا��ك ، ا	ا� (

) ,م ٧,٥×٣٠×٣٠ ( أو ) ,م ٦× ٢٥× ٢٥ أ�
�ده ( -ر�, �ط��وق أر&��٤.

) ا������ �����9 ا�"��دام 	#دود (.���#!ر أر&�� �ط��ق٥.



ا�ط��ق � ون ��7 أر��6 ���� .( �ط��ق أر&�� ���ر��م٦.
),م  �٢وا,ط� 	و#� ا%,	#ت و,	ك ا�ر��م 

.�ط��ق أر&�� �����ب٧.

.���8ف اGر&�� �����ب ٨.

.ا��"�ء ���	ط�ط ٩.

.ا�"��ت ٠١.

.��ط�ت ��"�����١١.



اGر&��ت إ��ء -, �را%B %�	� و<وا%د #ظ�ت	�•

  �����ف ا��ر"��� اGر&��ت "	ك ���ف�

 ا��ب وع�

  اGر&�� 	ن وا�8����

 . %���� ا�	"�ط� اG.(�ل ووع�

•B�%وم و	ك ��ون ا��	ت "�ر&�Gا ��، ) "م ٢٠ –١٥(��ن ا��ر"�

)  ا��و�ذ�� ���	����ت %�دة و�"�F وا�	��	ل ا��را!�ت �Lر&��ت 	"�#� إ	� ��	ل• B. R.C)

،ا�Gرى ا��"��F وأواع

.%���� G#	�ل ���رض � ا��, وا�		رات وا�#	�	�ت ا�8رف �Lر&��ت 	"�#� :�ر ��	ل أو •

 ��� و��	ل 	��� ���L�د 	"�ط��ت أو 	ر���ت ���ل ا��	ل 	و<= -, ا�	��و�� اGر&��ت �("م •

�� أواع %�B ا�	���ل ��ون . &���� �	�دة �	� ) 	��	�ر ١٠ –٢(��ن ��راوح 	���ل	 ) 

...  ) إ����� 	���ل  (و ) �	دد 	���ل




	�ل ا� �!� أر��6ت ط��ق �	 ن• % ا�� ا�	#�طق �� ( ا�-ص أو ا%,	#ت 	و#� ��,


رض�دم ا%,	#ت 	و#� أ	� ) ا�رطو�� أو ا�	��ه ��9Sر ,� ���� . ا�	�'ت -	�(  ���� 

��ت ا�>رف ���ط��
	ل ��رھ� أو وا�	
�	ل وا�2#�دق ا1#د�� ��  ����%ت -دا ا� ��رة وا� 

   .و�ر�6 طو% 	ر ) ٤ ( � ل ,م ) ٣ -٢ ( 	ن �راوح �,	ك 	��2ل

�� ا�	وزا:�ك ��ب ا�	وزا:�ك أر��6ت #�2ذ �	 ن• )Aو	ن �د% ا�	دام � ا� �!� ا,

�,م ��ث ا�	وزا:�كراوح 	,�و�� 	ر�
� 	,���ت إ�7 أ ,�:�� ا�	ط�وب ا�	,���   أ�
�دھ� 


	ل ) ,م ١٢٠×١٢٠ ( إ�7 ) ,م ٨٠×٨٠ (,�,�م و ا�1	#�وم أو ا�#��س �5:�2 ��دة ��

 	ز�Q ��ب 9م ا�	,��� � �	ل �Lر��6 ا1��7 ا�و-? وزن �م . ) 	�م ٣-٢ ( �,	ك

 أو ا� ��رة ا�	وزا:�ك 	ن ��ط( 	ط
	� � ون أن و�	 ن ���#�وب ا�	ر�
�ت �� ا�	وزا:�ك

 دون ر ت ا�� ا�	ر�
�ت �ب ���? و�
د . -�دا ا�و-? و���ل ا�ر��� �,ب ا��>�رة

 ا���ل 	� #� �وا,ط� و�#
م ا�و-? ���ل ا�	وزا:�ك ��ب �
د . ا1و�7 ا�	ر��� �� �ب

  . و%	( #��م و-? ��7 ا���ول �م ��ث  ) ا�-'�� ( ا� �ر��:��

        



ا����ف ا������� 



)ا������( ا����ف ا�������

��� ��م ��ف ھو :ا���ق او ا��
	وي ا���ف•�� �� ��
 �ن ��


�� ا���ف��
�� ا���ف �ن ��	� � أ	� اي ا��.ا


�� ا�ذي �ر�&ز �� ا�%وا$ط و�وزع ���+د �ن و*ود ا���ف ا �	��+


 و+��	� ادق ان ا���ف ا���ق � �ر�&ز �� %وا$ط,�� ��
ا%�

 ا���ف �ن ���	�	
 �&ن �م ان ا���ف ھذا ��زات ھ� �
 اذا•

��
��
ن ا&�؟ �



����ات ا����ف ا�������

.ا�ر$��� ���ف ا��
ء +2
ر ا	�1
ر ��	١0.

.ا����
ري �7راغ *�
�� 1&ل ��ط�٢.

.وا�:و�� ا�%راري ا��زل ���9ن �� ���ل٣.

.ا�7را=
ت أ	
رة �� ��
ھم٤.


رة ا*,زة �٥�72.	�.ا�%ر�ق و�وا	0 ا���ف �� ا

  .ا�@ل +طر��� �����0 ا�:وت و:ول �� ��%&م٦.



ا����ف ا�������





ا���وط ا��ا�� ����ھ� � ا����ف ا�������



ا��اع ا����ف ا�������
ا���وف ا���د	���

ا���وف ا�*+����

ا���وف ا����� +وا�ط� ا�1+ك ا���دد�

ا���وف ا�12+���



ا����ف ا�������

���و�� �ن ا	���وم وا��ج  �ظرا 	��� ا��ر �

 ��������ل ا�وا�ل ا�و�� ا� � درة ��

و���( ��� ھ�'� )را'& ر �%� و����� اوزن وھذه �

��زة �*�رة �دا

و��د ا	-�ل ,( �ر��*�� �ن *%�� ا	�واع و�%دم �

وان ������ ��� ������ ����-*� �. ���. �*

.ا	���ن 

ھ� �*�رة �ن أواح او *2ط�ت �ن ا��دن�



� ا�واع �:��%-م ا-%وف ا��د��� ا

*2ط�ت ��د��� ��%*� و�7ر ��%*��

*)�� و *دون )�� �

�ن ا8���وم أو �ن ا��ج ا����ن �

×  ٦٠-م و  ٦٠×٦٠ا�دھون *�%�-�ت 

-م ١٢٠

أو إ������ ����. �%�-�ت ���� ط*%�  �

�ط�ب.

ا����ف ا�������  



 و��D& �7س �+ر
وا�7 وا���&ون ا�*+س 2�ط �ن *+��� ا�واح ھ��

ا���
�E ا�&
ر�ون �ن +ط+��

 

ت ��&,�

د  �٠.٥:	0 +���+
�م) ١٢٠x٢٤٠(�م او )٦٠x٦٠(�م و+

ا����ف ا������



:ع ا�+Dط
ت ا�*+��� 	واا

oوت��*2ط�ت �*-�� ���� 

o ل *�%�-�ت����-م)٦٠x٦٠(*2ط�ت �*-�� *�

oا-%ف *2ط�ت ��ر��



�   
  ���زا�,

�	واع ا�2رى١.

ر	� +�� ���7 ا��&�
����ز +

�,و�� ا��ر&�ب و+وJت J:�ر٢.

�,و�� ا�7ك دون �2
$ر �	د ا�ر=+� �� ٣.

ا�����ر

��ظ,ر ا�1روخ �0 �رور ا�و�ن٤.

�7�72 ا�وزن٥.

�Jل ٦. �
ج ا�%��ا�طO 	ظ��7 �,� ا��	ظ�ف 

�	
Jدر �ن ا�:�

ا����ف ا������ -٢



•   
:��و+,

    ا��واد و�وء ا��ر&�ب و�وء وا�%رارة ا�رطو+� ��ل �وا�ل +�دة ا�*+س ��
�ر     


 ا��:	0,	�  ��
��
ا��وا�ل �ن �*�و�� ��  ����د ا���را@� ��رھ
 و+

ا����ف ا������ -٢



0 ���د�� ا��ف �ن �+
رة�	0 �� �:J1رة ا��و
+�

��ن�� ا2��ل 0/.�ء ا��%, +%*(�  )  �$ا'&�  %$��� ا#"ك  � �

���� ھ��#$3  ���2.

� ا����د -٣��ا����ف ا������  �ا��� ا�



�1, ١٠ ط�ل و �/ ١٠٠  �,ض رول )'& %" ا�� #$#" و�

2x)(  $ ��د أ��اح )'& %" او � 1,1�

�5�6�� �)���+ �&)# � 7����  ا�

و ��و � :"+� و�9��8

��#�3�ا�=�اغ ا+%�د  ) �

� ا����د -٣��ا����ف ا������  �ا��� ا�



� ا����د -٣��ا����ف ا������  �ا��� ا�



•

زل ���2دم ،ا�وزن �72 ، ا��ر&�ب �,و�� ،ا�*�
�� �1&لا :���زا�,�& 

�1س ا����ر@� ���Dف ا�%رارة &�
زل ���2دم ،ا�@و@
ء ا�
&ن �� �:وت�  


&ن ����ا�%
رة ا

ا����ف ا�<����

•

ه ��
وم =�ر، �%ر�ق ��
وم =�ر: ��و+,��
ت ، �� ا���دد ��


ش�&	�ا��	� �:ول D2ل ا�12ب �,
 ���رض ا��� وا



ا���7 ا�����ي )'& ��45 �'���ت



��@�� ا����ف ا�<����'.�ات  



��@�� ا����ف ا�<����'.�ات  





 ,رد ��م و ) ا8-ط& ��� ُ���ِم ��ط ( ا)� ول ��ط إ��Bر ��م �

 ��ده ا-%ف ��*�ت -��م اذي ا���ن ����م ا�دار ��� ا��ط ھذا

ار'�-( ا-%ف �ن ا�-���ر ا-%ف *�د او

�ر�طم و��رك و ا��ط )د ��م� ��ددة ���2 ,��رك ا�دار ��� 

�ن ا����� ھذه ��رر �م ����ن ��د�د ار'�-( ا-%ف ��� أ���ن 

.Bق ا-2ك و����  ا

)�"ط"ع( +���=7�A    ��@�� ا����ف ا�������



���ل او ا��)ر �ؤ�ذ� �%ب و���ل ا

 ,( ا��)ر ��*ت و ������� �م أ���ن ,(

 *)�ل ��*��J �م أ�J ا��Iد و��ب ا-%ف

 ا-%ف �%ل �ل -����ل اذي ,�و ��د

 إر���ز زوا�� ��*�ت ��م �ذك و ا���وي

. ا�دار

)�"ط"ع( +���=7�A    ��@�� ا����ف ا�������



 اذي ا-�ك *J �)*ك او �و�ل ا��)ر ��*�ت *�د�

 �ر*ط و ا���وي ا-%ف إر���ز *زوا�� *�-%ف -��-ك

. ��د *)�ل

� ازوا�� ��Bر��  ��-�� ��م و ا��)ر ,( -���ق ا

� از��دات  ص و��م *J -���ق اذي ا���ن �%�س ��

���ج ا�( ا�8زاء و�ل او *��� � ا�و��ل ا

��ول� �. ا���-*� و ا�ط�و*� ا8طوال ��

 �ن ا��)ر *-�ك ر*ط�� ��م اNر���ز زوا��  ص *�د�

� و�-��رھذا و ��*���� �ن ا��Iد و ��د *)�ل أ��

� ا��ل����ول  ا-%ف أ-�ل ��دة زوا�� ��� ا

T إر���زMain �-�( و *�طول ار'�-( )(

)�"ط"ع( +���=7�A    ��@�� ا����ف ا�������



 *-�و� �-�ط�. *�طول اNر���ز زوا�� �ر��ب *�د�

�رض ا*� �� ازوا�� �د�* ) Secondary T  ��م و(

طول ا��ددة اNر���ز زوا�� ,( )*��� او �ر��*���* 

��ول� � �ن )*�� او ا���وي �-%ف �ر*��ت ��

 ا�ر*. ��م ��ون *��ث ا�ر*��ت �ن ���و��

ا���وي *�-%ف ا��ص ا�وح او ا*2ط� ��م �-�وي

 �ن ا��Iد و ا)*�� ��و�ن �ن ا����Nء ���م ��د�

 *رص ا*دأ �-�ط�. ��د *)�ل ر*ط�� و ����%��

��ول �و��� ��ن اً�� ا8واح او ا*2ط�ت� ), 

�����. ��د �-���ر -%ف ��� ا

)�"ط"ع( +���=7�A    ��@�� ا����ف ا�������



ط,��� #,:�9 ا����ف ا��������8ر 45�#  



ا���ء ا��
	� ا�����



�	
ط�ق ا���ء ا��
ا���ّدم وا��طّور ا�ذي 	��ده ا����م ���	�ً، �م �طو	ر �ّدة �� �

��ء ا��د	�� ���ء، �$�!ف "!	�ً �ن طرق ا��أ'��	ب و���	�ت �!
ا�����رف �!	��، �	ث '��دت ھذه ا�طرق ,+ ��!	ل ا��"!(� 
��ء ���ء، ���12,� �!�0ول �!/ �وا�و4ت ا��'�3رق ,+ ا�

.و�'�دام4وي 


	���ب ���د��� ���ل �� ا�
ت  ا	��دام ھو  ا����ء �� ا��د�� ا

ا� ����� ا����ء

 ا�!�ء �دة ����ر �� ا�ر#�	� ا�	�ب �"�ل �!�ل ا
�� ا	��دام�

  ا��!�ر�&



.١��.طر��� ا��(ط�ت ا��ر�و

.٢  ,���& ا�ر�& ا�, ا ����
.طر��� ا

.٣ ,��.طر��� ا�د�& ا�, ا

�ظ�م ا��وا�ب ا���ز��� ٤.

�ظ�م اا��وا�ب ا����2�٥.

.٦ �"��.ا��ظ�م ا�!��ل ا��4

� ط�ق ا���ء ا
	���� ا
		��� ������ام ا�
� �� ا
	��� ا��� ����

3



ط�	�� ا���ط�ت ا�������: او� 





  طوا�ق ٥ �ن ا����, ار��2ع 7ل اذا ا������ف �زداد .٤

����(ط� ا�"�ود ر�ط و�(ت ��د ا
� �ء ��وب ظ ور.٥



















15

��ات � � �	 !�"#
�� ا���ط�ت 	��ا�&%�ء $

ا�������
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 �(ط(ع



18

 �(ط(ع



ط�	�� ا�%
 #* ا�#��� ا�) ا�()  -'�&�� 
•6����	� �ن ا��ر,و�� ا��7ط�ت طر	�� �� 6�,+ ا

  :م �"�ن ,+ ا9'�ف او ا��وا8ط �0ب ا�طر	��	ن "!��

,+ ا�طر	�� ھذه و�'�$دم ذ�ك ��د ا�ط�	�+ و���1 �;$ذ

.ا�9ر	"	� ا����دة ا�و9	�ت 

ا
�!�#�� ا�2�رة•

�+ ,+ �'�$دم•���	� و���	ز ا�طوا�ق ا����ددة ا���"��� �!/ ا,�	� ا��وا8ط 0ب 

 ا�ط�	�+ و6�1 �	;$ذ ا���8ط 	�د :م ا�$ر'��	� ا��7ط� �!/ او ا9رض �'�وى

 ,+ و�:�ت �6 ��@�ور	ن ر"�	ن �ن ا�!/ ا�/ و	ر,� 	��ل ��ن وذ�ك ا�را'+

  �!	�� �@�	ز ";ر1	6 ا����+ ا�'�ف �7ط� و�'�$دم . �6 ا��$0ص ا��"�ن

 را'	� �:�	��� و	�م ا�!/ ا�/ 	�د :م ا�ط�	�+ و���1 �;$ذ ان ا�/ ا,�	� ا��وا8ط

. ا9دوار "ل �وا8ط �ن ا9����ء 	�م ��/ وھ"ذا
19
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�(�ظ�ت:
 :م ا9رض �!/ وا��9دة ا��وا8ط �0ب �	ث ا��و�4 ,+ ا�0ب '�ق �!/ ����د•

�ر,�

 ����و�� ا�$�ص ا��'!	C ا�9���ر ��	ن 	ؤ$ذ وا��9دة ا�@دران ��0	م ��د•
��� ا�/ ا9@زاء ھذه ر,� �ن ا����@� ا���9ل�"�



ط�	�� ا�
�* ا�) ا�() : '��+� 

•6�ا��ر,و�� ا��7ط�ت �ظ�م ��

�!/ ��م ا���9ل ان ���	� �ن

ا
 ا
ر>� ا�ط��ق �'�وى

�ف ا� ���� � ��طر��� �� 

ا��(ط�ت اول ان ��ث ا����2ذ

ا
��ر ا�	�ف ھ� ا����و��

 ار1	� �دورھ� ��"ل وھذه ا9$	ر 4�ل ا�ط��ق '�ف 	!	�� 
 ا�ذي ا�ط��ق �0ب ا�!/ ا�/ ا�ط��ق ر,� 	�م :م  ا9$	ر ا�ط��ق
�"��!�� ا�طوا�ق �'�"�ل ��/ ا�!/ ا�/ ا�ر,� و	'��ر ا'(!6 
.ا�طر	�� ��ذه 21



�� ا�
�* ا�) ا�()؟ 	��#�ھ0 ا�/.�ة ا������ �

��� ��وم•��, ا�, ا�د�& �"��� روا�& ا�< � ����ل ا����, وزن ���ل ������ 

�, ا
�!�ء ��رة و�"��د ا�طوا�ق �ل �ن  ا
�� �ء ��د و�������!� و4ود  

�ب ��ت  ا	�	��� ,����, او ا��د��ت ���طق ���وي ا�ذي ا���دة و4ود � ا

����دھ� ا�روا�& �ر��ز ���ن >� .

��زا� �•�
�	�وى ا�ط��ق • ,���ل �وا#ط و�!ط���ت  ��م ���ل �ن �ب و�
4��& ا

و�!�تا
ر>� و
 ����ج ا�,

و�ن ��و� �  •
�ل ا����, و���� �� �را��A ا
��رة•�� � ���� ������ج ا�, روا�& >�
�, �ط�ق وا	& •�وھذه ا�طر��� �م ���ذ ا��2� ا���4ر�� ا�, ا
ن  او ا��ط��ق 
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 	� ا����� ��ا��
Joints in Buildings




 	� ا�������ا��

 ا��واء او �����ص ���م ا����� �ن ا��زء ھو ا����ل•

�� ��دث ا��� ا��ر��ت ��& وا%$�#" ا�زا#" !� �ء ا������ 

�� &��� &�'() . 

• ��(���ت ا��ر�& �� ا����

ا���دد وا�� )ص ��'�& ار���ع وا�-��ض در��ت ا��رارة •

و�ر�& ا��ر�& ���/�وط او ا�/زات ا�ر$'& •




 	� ا����� ��ا��

 او �ز#'� ا����#'& ا�و�دات �'ن ا���ل �3'�& 2(��ب '�ط)ب •

 � (م ، -��& ����'ل ��و�ب ����ل %�ل �وا(ط& �)'�

 �ن ا��(��3)& ا�5رض و�(ب ا��-�)�& ���وا%/� ا�����ل

: ���و%�ت 67ث ا�� ا�)"

Construction Jointsا����ل ا������� •

Expansion Jointsا����ل ا��دد�� •

���ل ��طرة •Control Joints




 	� ا�����  ��ا��
 ا��� ا�����ل ��'9 و���ل : ا������� ا����ل / او��

 و�(ب وا�%��ب وا�( وف ا�ر$'�ت �� %�)/� '�ط)ب

 ار$'& �ب '�وز ��67 . ا��3ل ����'ذ ا����#'& ا��را�ل

 ذ�ك ا�� ا��3ل ظروف د%ت ان ��ر�)�'ن �()�& -ر(��'&

�� ا���#� ���ل ��3ل وذ�ك وا�دة ��ر�)& ��/� �ن �د� 

 . ا���'? �و<3"







ا����� ا������ ���� �� ا�������



 <وى �'/� ��ون ا��� ا��وا<9 �� ا����#'& ا�����ل ��3ل•
 ا����#� ا����ل �و<9 ا��وا���ت �ددت و<د ؛ <)')& ا� ص

�� . وا�روا�د وا�%��ب ا�ر$'�ت �$�ء و(ط 



 او �(ر (        %�ب %)'/� '(��د ا��� )Girder ( وا�را�دة•
 �3د %)� ا����#� ���)/� �و<9 '�ون )Beam ر��ط

.) ا�را�دة و(ط �ن ا��3ب %رض $3ف ( '(�وي



و����'ل �3'�& و'�ون ا�� �ن ا��وع ا�ذي '��ل �'ن  �����ل'�3ل ا����ل ا����#�  •

.ا�زاء ا�و�دة ا����#'& ��6 ���6 او ��6 �ز#'� 

  ��� �  ��:ون اھم ا�واع ا����ل ا������� وا��رھ� ا���

�� �(��ر �(�ط'ل �� ط9 �راغ ذو وا�( وف ا�ر$'�ت �� ا���#� ���ل -١• "�)> 

 '(��ر . ) ١ _ ١ ��ل ( ��6$�5ط <��)& ا-رى ��دة ا'& او <'ر'& ���دة '�G ا�3)وي

 ذي ا��وع �ن ا����& ھذه �� ا����ل و'�3�ر ا����ل �و<9 �� و�د ان ا��()'?

. ) ٢ _ ١ ��ل ( ا��ز#� ا���ل



 '$�ف ، �ز#� ��ل ذو ا�ر$'�ت �� ا���#� ���ل - ٢•

 وز'�دة ا�ر$'& �� و'& ا����ل �و<9 �� ا��()'? �3ض

�� <'ري ا�6ء و'$�ف ا����$)� �)/�وط � �و��/� � ا%)

 ) ٣ _ ١ ��ل ( ا(�)" �� �7)�7 �� ط9 -��� و�ر'ط ا����ل

 ( ار�ل %)� و'�)س ��(�و'& ��(���ت '�ون ا��$�ف وا��()'?

 . ا��$�ف ا��()'? ا��داد �ن ) �ر(�



�& ا���#� ���ل - ٣•�$M� وم �3د�� او �ط�ط� (داد� � 

 وا����Oت �Gر$'�ت ا����ل و(ط �� ������س �)�دأ

 ��ل ا����ل -6ل �ن ا���ء او ا�رطو�& �(رب ���9 ا���#'&

) ٥ _ ١ ، ٤_ ١ ( .



 و'(�� �(� 'م R'ر �� ط9 ا�'��� ا����#� ا����ل '�3ل - ٤•

Key ( ا������� ������ل Joint ( ط �� و'& وذ�ك�ن ا�ر'� 

 �(�ر �ز'�دة و�ذ�ك ا����ل �و<9 �� ا����#'& ا�و�دة ا�زاء

 (. ا����ل -6ل �ن ا���ء �(رب ���& �� و%ر<)�" ا���ء

) ٦ _ ١ ��ل



 ا�� �3ر$& ا����Oت ��'9 ان  : ا��دد�� ا����ل / �����•

 ھذا وان ا��و(�'& او ا�'و�'& ا��رارة در�& �5'ر ��7'رات

 ا��واد �� دا-)'& <وى �دوث �� ا����ل ھ��ك '�3ل ا��5'ر

 %�ز�& �واد ��3�ر ا�7رھ� ان رRم ا��-�)�& وا����#'& ا����#'&

 ا��واد ھذه '�3ل ا��رارة در�& �� ا��5'ر ان . �)�رارة

 . ا��رارة در�& و� ��ن �ز'�دة و�� )ص ���دد



"�ل ��و!�ر ا��دد�� ا����ل ����ل• ����ن %��"�ه ا�#رة ��#ر 

 ا���ل ذات ا���+ت %�ن ��%�� #ر�� !�(� �#دث ا��� ا�وا'& !�

� ا��%���� وا�%��د�: اد��ه ا����ل !� و.- ھو و

���� ذي �3ل و%��ء طو�ل �2�ض %��ء %�ن �دد ��ل ��ل -١ 

�%�رة &�� ��� ا�#راري ا��دد #ر)��% ��) ١ _ ٢ ( ا���ل !� 

�%�ر��ن �����ن %�ن ا��2�ض ا�%��ء ��ون �3د� او -٢ ��  ا���ل !� 

) ٢ _ ٢ ( .



 ، ) ٣ _ ٢ ��ل ( ا��د'ث وا����ء ا� د'م ا����ء �'ن ���ل %�ل - ٣

. ا����#'ن �'ن ����'ن �زول �(�ب �'�/�� ا���و<3& ا��(�'& وا��ر�&

 ����3دة ا<(�م �ن ���ون ا��� ا���'& �� ��دد ���ل %�ل - ٤

)  (     او )T  ( ا�ــ ��/� �����ل و��ون Lاو ) U ( ��� ن'�� �� 

. ) ٤ _ ٢ ( ا���ل

3'�& �(��& %ن طو�" 'ز'د ا�ذي ا����ء �� ��دد ���ل %�ل - ٥� 

. ) ٥ _ ٢ ( ا���ل �� ��� ) ��ر ٤٥ _  ٣٠ ( �ن � در





 ا���ل ���ل %�ود'� او ا� '� �(��رة ��ورة ا%6ه ا���دد'& ا�����ل ��3ل•

 ا����ت �3ض �� ا���دد'& ا�����ل ��و<ف و<د ���6 ��6 ا����#'& وا�و�دات

 ا��رارة در�& ��5'ر ���7ر � %�ق %)� ھذه ��ون %�د�� ا�(س �(�وى %�د

 ذ�ك ا��ر ا<�$� ان ��دد ���ل �ن �د� ا���#� ���ل ��3ل '���� و%�د#ذ

.

 ا����#'& �6%��ل ����(�& ) (م ٤ _ ١ ( �ن ا���دد ���ل %رض '�راوح    •

: ا����'& ا���3د�& ��و�ب ا���دد ���ل %رض '�دد . ���-ر(��& او �����ل

ل × ا�#رارة در"� �>�ر �دل × ا��.�ء ═ ا��دد ��ل 3رض�� ا��دد 

ا�%����� ���دة ا�#راري



دد ��ل 3ل ��ط�ب•� � %�ض !�< ��و!ر ان �3? ���'ل ���(ط ا��< ا�#�"� د3ت ا��

���� وا�#��ت ا�ور ھذه اھم ون ، و�ط�%��< ا���ل و'& #�ب ا������ ا�ور 

:

 ا�.>ط ذات ا�ط�ط�� ا�و��دة �(��3ل ، ا����ل ا�زاء ��'9 �ر�& �ر'& �(�)ز��ت•

 ��دة ا'& او ا��5)ون ا��و�ذ و��/� �)�دا ا���3'& ا�� �و�& ذات ا��3د�'& ا��واح او ا�����

 ( ا�����'& � �و�& ا'& ا�داث دون �(/و�& %)'/� ا����ل ا�زاء ��ر�& �(�? ا-رى

. ) ١ _ ٣ ��ل

 ����واد ا��) �#� وا�����ح ��6$�5ط <��ل ���و ا�$رورة %�د ا���دد ���ل ا�6ء•

 ا�5رض �/ذا ا�-�ص ��� 'ر �$5وط& ����'& ا�'�ف او ) ا���(�ك (        ا�-��& ا� 'ر'&

)flex cell ( رھ� �ط�ط'& �واد او'R�3ل . و�)' ا���دد ���ل ا�6ء �� ا�ر$'�ت 

. ) ٢ _ ٣ ��ل (، وا�%�دة وا�%��ب وا�( وف

 



او ا����س او (داد �ط�ط� )  ا��'��و( ا(���3ل �واد �3د�'& �ن ���#? ا��د'د ا��5)ون •

. -�ص ��3ل ���ل ��دد �5)ق '��9 �(رب ا���ء او ا�رطو�& ا�-�ر�'& �ن -�6" 

و��ون ا� ط3& ا��3د�'& %�دة زاو'& او زاو'�'ن �9 اطراف �7�'ت �� ا����ء �(�? ��ر�& 

و�(��3ل ���س ا�5رض )  ٣_  ٣( ا����ل �� ا���دد او ا�� )ص ��� ��'ن �� ا���ل  

ا%6ه ���#? �3د�'& �7��& �ن �/& و(�#�& �ن ا��/& ا�-رى �)�ر�& �� �و<9 ا����ل 

'�6 ا����ل �����و او '�رك �راغ �(ب ��ط)��ت ، )  ٤_  ٣( ��� �� ا���ل 

.ا�ظروف ا����#'& 

���ل ا���دد �ن �/& وا�دة او �/�'ن �(ب �و<9  �-��ءا$��& ����'ل -��& •

. ا����ل �� ا��دران او ا�ر$'�ت او ا�%��ب او ا�����ت �'ن ھذه ا�و�دات 

.�(��3ل ا�� �ط9 ا��3د�'& او ا�-��'& او ا��ط�ط'& ا�-��& او ا��6(�'�'& �/ذا ا�5رض 







contraction ا����م او ا�� ��ض ���ل• or

control joints :

 ��دى ا�(�)ت او ا�-ر(��& �� %�)/� '�م � وق

 ��ول ا�����ل �ن �وا<9 �� %�)/� و'�م �7�ت،

�'/� ��ر�ز ا��� ا��وا<9 او �'/�، ا���  �ت 

�� '�ون ا��� ق '��ل %�د�� �ذا ا��/�دات، 

 ا$�3ف %�)'& ا�/� ���3� اي %)'"، �('طر ���ن

 ا���  �ت �'" ���ل ��� ��دد �و<9 �� �)-ر(��&

.ا-رى ا(��ب او ا����ف ا����ش %ن ا�����&









و���ل ا�����ل  ا���ودي ��ن ا����و��ت



•  �� �����	
ل ��ن ا
	��و�ت ا����
����	ل و��ل �د�دة 
�ر 	ن �اي 	�$% 	ن ا
	�$#ت و���" �� ذ
ك و���� وا�دة او ا

 '�(ان . ھذه ا
و��ل و��ب 	�ط��ت ا$(ل ا
	�$% وا���
 ��� �ر ا
و��ل ا
	���	�� ا��$را ھ� 	�:ا


م .1•��
stairsا

�ر .2•�	
rampsا
	��درة ا


م .3•��
�1ر����   ا
escalators stairsا

2�د .4•	
liftsا

و���ل ا�����ل ا���ودي  ��ن ا����و��ت•



� ا�����ل ا����دي ��� وھ� أھ ا�����
 ا�����ر�� ����ا! ى و
%, %�*�ب ا�+ %�*�ب  ا)
 �� ا�'��ء %�� د ا�$�ا#"

� ا��*��� ا����د�� #-, �%�. %, )0ل /�*-
ا���*�#-, ا�+ %*���ت �4-
ة /*�+ در�2ت  

 
�5 ا�*�0�/)stairs(



أ���  !  ا�����م ��ط�ب ا�����ل ��� ��ذر ا����م ���ر •
،%�� ��ط�ب �وع �ن ا$�داع 

•  ،  �� '��ل و �����ث �'ب أن �%ون !  �و*) '�د و (%
��ث ��%ن ��درج أن ���ب دوراً ھ���ً !  -د�, ا�د�%ور 

 �.ا�دا-
:ا����م و����ز     
.  !  ا����ء��و*��4 �
� �4�ا����ظم، و�)%
وا�'�ھ�4 ا�����ت و�دد �
ا�در'�ت، و�)%ل �
ا��)�ء و���دة �
.أو ا������ل وا��8( ا�ذي �ؤد��و�����8دة �



زل ھ� •  �	

م ا���دا	 �� ا��
�ر أ�واع ا�
م  أ��
ا
�ون �$�ل  �رف � ��
). Uو  L( ا
	����	� وا

ا	�اع ا����� 



 
������� ا	�اع ������ ���رج �� ��ل ا� ���
وا�#"�!�ت 



�ون 	ن �دد 	ن ا
در)ت : ا����م •�� )steps  ن )�" 2	( landing  ('او �دو�

�ون 	ن ا
دو�� :  ا�در',•�� )Tread  ( "را�
،  )  Riser( وھ� ا
��م ا���9 	ن ا
در)� وا

  وھو ا
��م ا
�	ودي 	�1


م ا
طو��� 9)ل �(��ر ا�)ه ا
�2ود او ا
�زول )  (����Landing	ل ا
2�ن •��
�� ا

ء ا���	ل ا
��م ��د ا���9ل ��ن ا
	��و�ت��و�ذ
ك �9ذ >�ط 	ن ا
را�� ا



� �ن ا
$�ص 	ن ا
�2ود او ا
�زول ���1	� ���د >�����	ل در)ت ا
��م �

�

��د�د ا��د ا
در)� 
1ذا ا
(رض  ��1و ��
�
�دة ا�
.و�ط�ق ا

)�م  �٧٠م ا�@  ٥٥= ( ا�دو�, + ;�ف ا�را!( �

�ر ا��9د ا���	9 ھ� ��ان ا


�دو�� ) �م  ٣٠( و ) �م 
�را�"  ١٧( �

9ت ا�رى �	�ن ان ��راوح ��
و

  )�م ٢٠ا
G  ١٦( 	ن ا
را�" �

)�م  ٤٠
G  ٢٥ (وا
دو�� 	ن�



:ھ��ك ���ت ا������G, � ��ط�ق ����4 ھذه ا����دة وذ�ك ������, ا�@


م ا
دا�ر�� وا
��زو���  ���
ا

ت���
وا
	دا�ل ا
G ا
�دا�ق وا

�  ����2
وا����9 ا

� ����
�
�و�� �

م ا���:  

)م 
�ر�� $��2ن  �٢,١م 
�ر�� ا
$�ص ا
وا�د ا
G  ٦٠	ن ( ان �رض ا
��م ��راوح �

) .م  ٢,١	�ر ا
G ١( �رض ا
��م �� ا
دور ا���9د�� ��راوح 	ن �



H��� م ��ن ���و��ن ���وي�)*��, ا�ر��8ع ��ن ا����و��ن(  : ان �دد در'�ت ا��

را!( ا�در', ا�وا�دة      

��ر ���د�ذ ��رب ا
G ا>رب �دد 2��K 	ن ا
در)ت �	��
�ون ��L ا� و��د	

  �
)�م  ٢٠_  ١٦( و9 �%س ان ��ون >�	� ا
را�" ��دد ذي ��ور و�M	ن ا
�دود ا
	��و





ه ���' ا
�زول او ا
�2ود �	�ن ا
ذي ا
��م وھو(��ون و>د وا�د �� '
 

��را در)�' �دد ��ون ��د	 ا
را�� 	ن >�ط �9ذ 2�ن�  	� 	��ن 

�ل ��$
 >��� در)�' �دد ��ون ��د	 2�ن �دون او ) ب _ ٢ (      ا

	��ل �� $
 ��د	 ا
2�ن �ن ا��9(�ء �	�ن �دة . ) ا  _ ٢ ( ا

. ) م ٢.٥ ( 	ن ا>ل ا
	��و��ن ��ن ا9ر��ع ��ون

�0/8�-5 ا*� �%, !-; ا�:9
( Straight Flight Stairs) ���ط �����م ��م_ ١   



٢-  ���& �� quarter turn stairsر+* دا)'



وهــو الســلم ) :  half turn stairs( ســلم مســتقيم نصــفي •

الذي يحتوي على صحن في وسطه يـؤدي الـى تغييـر االتجـاه ويعطـي 
يتـــرك عـــادة فـــراغ بـــين االتجـــاهين . قســـط مـــن الراحـــة  الخـــذفرصـــة 

للتهويـة وتثبيـت المحجـل )  سم ٢٠_  ١٠( بمسافة تتراوح بين      
الشكلكما في 



open ( ثالثي مستقيم سلم -٣ well stair ( : السلم وهو 
 مع الراحة من قسط واخذ االتجاه لتغيير صحنان له يكون الذي

 مبين كما الصحنين هذين على متعامدة واخرى وسطية درجات
 لعمل السلم وسط في الكبير الفراغ من يستفاد . ) أ _٤ ( الشكل
 بين لالنتقال االخر هو يستعمل كهربائي مصعد حوض

 عمل يتطلب . ) ب _ ٤ ( الشكل في مبين كما المستويات
  المراد المصعد وحجم نوعية وحسب قياسية بأبعاد الحوض
الحوض هذا في تاسيسه



وهــو ) : bifurcated stair( مســتقيم متشــعب ســلم  -٤
السلم الـذي يحتـوي علـى سـلم مسـتقيم عـريض ذو صـحن متشـعب 
منه سلمين باتجاهين عموديين علـى السـلم المسـتقيم وبعـرض اقـل 

يســـــتعمل هـــــذا الســـــلم فـــــي ، )  ٥( منـــــه كمـــــا مبـــــين فـــــي الشـــــكل 
المحـــالت العامـــة كالقاعـــات والمالعـــب حيـــث يفيـــد فـــي تصـــريف 

.االزدحام وتغيير االتجاه 







ا	�اع �,���� ��  ا��رج



 5-�8/��ع %�دة ا��:�ء%, !-;  ا�*�0

ا�-ر����, ����ما١.

ا�-)��, ����ما٢.

ا���د��, ����ما٣.

ا��'ر�, ����ما ا٤.



ا���د��, ا����م _١

م ��	ل     ��
 وا
��زو�� ا
�و
�� ا
��م ( �وع و	ن ا9
	��وم او ا
�و9ذ 	ن ا
	�د��� ا

ر�� ا����9 �� )(�
�2��� ا

م و�ذ
ك وا����و�� �رات �� 	�
���� ا�

(رض ا 

 	ن او ا
	�M" ا
�وح 	ن ا	 ا
دو�� ��	ل ��ث ا
�ر�ق �$وب او>ت �� 	�1 ا���9دة

 .ا
	�د�� ا
	$�ك



  !�ط ا���د��, ا���4%ل ذات ا����م _ ٢
.


م ����
�ل ذات ا�1
ط" ����	ل ��ط ا
	�د��� ا�	 ���ن و	�1 ا
�و9ذ 	ن >�	�$
 ا

�2ت 	ن او ا
�$ب 	ن ��	ل ا
�� ا
در)ت 
�	ل ا
��م ھ��ل 
�	ل ��� 	���� �ر�

1 ��G �ر�بM�� .  



 ا�-ر����, ا����م _ ٣


م �2	�م �	�ن .��
�� ا�� 1 ا�وا�1
� او 	و>�� �2ب ا
	���� ا
�ر��� 	ن وا$


��م 
م وھ�ك 	�1��

م ا
2ب ا
	���� ا��
� ����
 وا
	طو�� وا
	)��� ا	� �� 

�ل$
�2ل ا
����K ان ا��
 و	وا�2ت ا
	�ط��ت ��ب ��ون ا�9رى ا$�9��� وا

. ا
�	ل


م ا
�ر���� ھ� ا
	���M �� )	�" ا�واع •��
ا
ا����9

ا�Mل 	�و	� 
��ر�ق•

1 ��ب ا
�2	�م ا
	ط�وب•��
�1ل >و

• ��
� 	ن ا
�1ل ��ظ��1 و��ون >و�� ود�	و	�1



:ا����� ا�0�ھ.ة 
��4#� ا�23 

 56��� 27



�م �ن -ر���, ����, ذات �ب �و*� �



  

� ا�����ل و�رو�, ا��ر%, �'�ل ��و!�ر ا�����ب ا���م �و��, ا-���ر��� ��ن �

 .ا����و��ت

 ا�دورة ا�'�ه �( ����)@ ��@ ا����, ���رب �%س ا����م ا�'�ه ا-���ر �8;ل�

.ا���ب ��;�, ار�O و�%ون  ا�د�و�,

�م ا������, ا����د ���ل��ا��� ا�ر��8ع و�و!�ر �ر�O �د-ل و��ل وا�در'�ت �

 � ���دار ا�-طو��ن ��ن وا����!, ) ��ر�ن ( �ن ���ل ���دار ا���ن ��ت ا���! 

.) ��ر ١.٥ ( �ن ��ل

 �ن ا�� ��در'�ت ا�����, ا�طراف �( �G�ت ) م ١ _ م ٠.٨٤   ( ��ر��8ع ��'ل ��ل�

 �����ل . ا���!, �ن ا�دا-ل ��و ) �م ١٠ _ �م٥ ( ���!, ��@ او ا�-�ر'�, ��!��4

. ا�Sرض �4ذا ا�در'�ت !  ����� �G�ت -��, ��د��, ��ط( ا��راQ  او ا����م

%0!<�ت =�%�



� %? ا� ر�2@Aا�� B-'C/ ق
ا! ى ط



 "F��/ ت�AF$8%�0*��#
�ن 	����� ��	�ت ا9دراج ��2ر ��ذ	�  ���� 	2ط��ت M	ن �2رھ

رف��	  ��� ،و��	 ا
درج و���ذ�ذ �2	�م ��د �دة ����دم ��ث ���1

ا
���� ا
	2ط��ت ��ض ��ر�ف

Tread( ا�دو�,• or Going(: و)' ھ�
     ا


�درج ا���9.

 ا
�	ودي ا
و)' ھ�:(Riser) ا�����,•


�در)�،  

�� ھو:)Rise( ا�ر��8ع•�	
�� ا
رأ��� ا�	
 ا


��ن >�	��ن �ط�� ��ن �	ود���	.

 ��ط�ع



�AF$8%ت /��F" #��دراج

 	ن ����� : :)Flight( ا����ل ا�-ط•

 ط�ق أر��M ��ن �2ل ا
	���2 ا
در)ت

��ط��ن��ن أو و��ط�

 ( ا��� �طK : ھ�:(Landing) ا���ن•

��Mو�� أر��	وب ) ��	ن ��ن ��" ���� ا
ط

"Mث �و��ط �(�ر �$

�	ل أو ا�)ھ' ا 

.طو�ل $�ط �� إ��طع

�� أ>ل ::)Waist( ا�درج �طن• ��ف 	ن �	

ا
درج

•)(SoffitKط�
 ����
ا
درج 	ن ا

•)(Nosingء ��ط���
�	� ا�
�	� 	" ا�
ا

 ��ط�ع



�7ر ;��� ا��رج ا�"�)' و;':849 



��ط'�#� ا	=�ء ا����� ا�,0'



ا	�اع ������ �� ا�����



المعابر المنحدرة
عن ارضية ذات ميالن منتظم عبارة ) ramps( المعابر المنحدرة •

ويستعمل كبديل % )  ١٢_  ٧( يتراوح بين                       
.  للساللم العريضة عندما تتوفر المسافة االفقية الالزمة لعمل المنحدر 

:فيالمعابر المنحدرة تستعمل 
العريضةاالبنية التجارية ذات المداخل   ١.
بالدرجاتوفي رياض االطفال لتجنب مخاطر التعثر   ٢.
الردهات لنقل المرضى بالكراسي في مداخل وكذلك في المستشفيات   ٣.

العجالتذات 
)  parking garage( التي تصمم خصيصا لوقوف السيارات االبنية ٤.
السردابفي مدخل طابق او ٥.
الطابقفي االبنية التي يخصص هذا   ٦.
)   ١٢شكل رقم ( منها لوقوف سياراتها   



( �9(�+'D�ا����� ا��,':� (ا�
 مستويين بين يستند معدني مشبك هيكل من ويتكون الكهربائي بالسلم يسمى ) escalators ( المتحركة الساللم•

 للسلم والسفلي العلوي القسمين في خاصة بكرات حول يدور مغلق مزنجل حزام بواسطة تتحرك درجات وله

 . ) ١٣ ( الشكل في مبين كما العلوي القسم في توجد ومحرك ماكنة بواسطة وذلك المتحرك

 ويستفاد السلم ومحرك مكائن بنفس يتحركان المطاط من دوارين مقبضين على جانبيه في المتحرك السلم يحتوي•

 . المتحرك السلم استعمال اثناء اليد راحة السناد منها

 والتوزيع التنقل يتطلب مما االزدحام فيها يحدث حيث البناية من المناسبة المواقع في المتحركة الساللم تؤسس•

. عالية وكفاءة بسهولة المستويات بين السريع

لخدمة ) سم ١٢٠ _ ٦٠ ( المتحرك السلم عرض يتراوح •

 . ) الدقيقة في متر ٢٧,٥ ( معدلها وبسرعة الواحدة الساعة في ) فرد ٨٠٠٠ _ ٤٠٠٠ ( 

للنزول والثاني للصعود اولهما يستعمل المتحركة الساللم من زوجان عادة يستعمل•

 ) ١٤ رقم شكل ( متجاورين ويكونان 



�!�3ا�
 وهي عمودي باتجاه المستويات بين لالنتقال المستعملة الوسائل اهم من المصاعد تعتبر : المصاعد•

 ذات المصاعد وثانيهما الموازن الثقل ذات المصاعد اولهما نوعين على وتكون كهربائية بطاقة تعمل

. الهيدوليكية الرافعة

 الثقل ، السيطرة جهاز ، المصعد ماكنة ، الكيبل ، المقصورة ( من الموازن الثقل ذو المصعد يتكون •

 . ) ١٦ شكل ( )الصدمات المتصاص وسادة ،  الحفرة ، المصعد حوض ، الموازن

 تنفتح واحدة وبفردة ) سم ١١٠ _ ٩٠ ( من باب ذات المتحركة المصعد غرفة عن عبارة فالمقصورة•

. فردتين او بفردة المنزلق نوع من الباب يكون ان او الخارج نحو

 كتل من يتكون الذي الموازن بالثقل وينتهي بكرات حول يدور معدني كبل االعلى من  المقصورة يربط •

 موازنة وفائدتها فوالذية سكة بمسار شاقوليا واالعلى االسفل الى تتحرك اآلهين حديد من او خرسانية

 خاص حوض داخل المقصورة حركة تكون . المصعد تشغيل لمكائن الالزمة القدرة وتقليل المقصورة

 تمتص معدنية لوالب او وسادة على تحتوي ) ونصف متر الى واحد متر ( بعمق حفرة اسفله في يوجد

 المصعد مكائن غرفة الحوض اعلى في توجد . الحوض قاعدة في جلوسها عند المقصورة صدمة تاثير

 . لتشغيله الخاصة



الهيدروليكيةالمصاعد 
 والثقل والكبل المكائن من بدال الهايدروليكية الرافعة تستخدم ولكن الكهربائية بالطاقة تعمل•

. المستويات بين وانتقاله المصعد لحركة الموازن

 انزاله او المصعد رفع على تعمل مضخة له هايدروليكي مكبس في السائل الزيت يستخدم •

 لتوقفات الهيدروليكية المصاعد تستعمل . خاص حوض الى تفريغه او الزيت بكبس وذلك

 حيث الموازن الثقل ذات المصاعد مع مقارنة بطيئة سرعة ولها قليلة وارتفاعات معدودة

 المصاعد هذه تتميز ولكن الواحدة الدقيقة في ) متر ٥٠ _ ١٢ ( بين سرعتها تتراوح

 ان . نسبيا اسهل وصيانتها كلفة اقل وهي الموازن والثقل الكبل من وخلوها تركيبها ببساطة

  المقصورة حركة لضبط وسكك والحفرة الحوض الى االخر هو يحتاج الهيدروليكي المصعد

. الشكل في مبين كما شاقوليا



الهيدروليكيةالمصاعد 



وا��
	���ا���اب 



ا��اب وا�������
 وا��روج ��د�ول و��� ا��� �����ب ��ا���� �� أ���� و�دات �وابا� ����ر �

 او �وا#طا� و&%�ت وظ�#ف ��ض ���� ��� ق أن ��ب أ��� �إ ا������ �ن

.ا� واط�)

ا��واب �� �و�رھ� ا�وا�ب ا�*روط�

ا��&و& - ٣     �تا��0 ا�*/ل -٢  ا� وة -�١

��&وت �5زل - ٦  ���رارة �5زل - ٥        ا��ن - �٤

ا��*/�ل ��و� -٩  ��و�ا ���وا�ل � �وم - ٨   �ق���ر � �وم - �٧



�����ت ا��اب
:��/ون ا���ب �ن �ز#�ن ر#����ن

)door frame(اط�ر ا���ب �

)  door shutter(ا���ب ) �ردة(�&راع�

ط�ر ا���با �ردة ا���ب



�����ت ا��اب
:�ن اط�ر ا���ب��/ون •

  ��ز��ت@ط���ن �������ن و���?  ١.
  ��ث �ر�ط �) ا��دار �وا�ط

ا���� ا�طو��  اذا��ت

.٢ ������ ?��� و@ط� �5و� ا� �
 .ا���و�

 ا��%�?٣.������ ?��� ��%� @ط�

• ا��واب �� �����ل ا��%�� ا����

.ا�*ر��ت وا�واب ا���ر��

 ا���� �دون ��/ون ا�دا��� ا��واب•

  . ا�ر��Cت �ط��ق ����رار ا��%�?



���� اط�ر ������� ����ار

:ان �و@) ا�ط�ر ������ ا�? ��ك ا��دار �/ون 

� Eا�� �� و�ط

او ��G �) ط� �ت ا����ء ��د ا�و���ن�

او �/ون ��ك ا�ط�ر ���و�� ا�? ��ك ا� �ط) او ا��دار  �

�) ط� �ت ا����ء ان و�دت 



��ك ا��دار�� و�ط �و@) ا�ط�ر  -٢

�و@) ا�ط�ر ��G �) ط� �ت ا����ء ��د ا�و���ن -١

 ��و�E ا����ء ط�  �) ��G ��و@) ا�ط�ر �/ون �5د��•

  ا��*ب �ن ��0وي اط�ر ا�����ل ��ط�ب ا�و���ن او ا�وا�د

ا����ء وط�  ا�ط�ر ��ن ا��ز ��%�  ) /�Iر�ز (

��ك ا�ط�ر ���و�� ا�? ��ك ا� �ط) او ا��دار  -٣

�) ط� �ت ا����ء ان و�دت 



� اط�ر ا���ب����
:�و@�E �� ا�ط�ر ��0ت

ا����ء �ن ا�����ء ��د •

ا����ء ���5 ا��0ء ��0ت او •

  :�����دام ��0ت ��ث •

 ا� �� ا�طر��ن �ن ا����� ا���� �روز وھ� )horns اذا��ت (•����� )  

) ��م ١٠٠ _ ٥٠

 و��0ت ا���ز��ت �) ا�&�Lر ����C ��0ت زاو� �*/ل �د�د� اذا��ت•

(�Cا����ء �� ا�طو�ل ا� . ) ��م ٦٠٠ ( ا�ذا��ت ��ن وا�����



� اط�ر ا���ب����

 ����ت �رك و/ذ�ك ا�ط�ر � �س �ن ا/�ر ا����ء �� ��� �رك ��ط�ب�

ا������ن �ن �Nذا��ت ا��دار ��

 E��5 ������ظ ا����ء �ن ا�����ء ��د �و@�E �� ا�ط�ر ���0ت �%Cل�

  ا���ف �ن

 ا��N&ق ا���ر�� ا�و�E طNء �) ا���د وا�����د ا�*�@و�� ��Cط�

  وا�رطو� ا��*رات �ن ا��*ب �5? ������ظ رطو� ����) ���دار

 وا���ز��ت ا���و� ا���� ��ن ا� �#� ا�زوا�� ��Cط ا� ��&�ت �����ل�

. ا�&��G �و@��� �� ا�%ردة �ر/�ب �5د وذ�ك



ا��اع ا��اب
:ا�%�G طر�  ��ث �ن ا��واب ا�وع�

 ا�واب١.��&%� ����� ) side _ hinged(

above ( ا��5? �ن ���  ابو�ا٢. hinged(

ا�دا#ر� ا��واب٣.

) sliding ( ��ز��  ا�واب٤.

و���� ا�واب٥.



ا��اع ا��اب �) '�& ط%$#� ا�"!   
 ا�واب -١��&%� ����� ) side _ hinged ( : 

 ا���رج او ا�دا�ل ��و ا�%ردة �ر/ و�/ون

 ا�%ردة �ر/ ا���ه ��ب ��رى او ���? و���?

)���ر�� �/ون او



above ( ا��5? �ن ���  ابو�ا -٢ hinged ( : و�/ون  �ر/

 وN�5ت ���رك ا������ ��ط�ب �ذا /��را ���� و����ج &�� ا�%ردة

  . ���5دة

ا��اع ا��اب �) '�& ط%$#� ا�"!   



  ا�دا#ر� ا��واب -٣

 �����لو وا��%ل ا��5? �ن ة�ر�/ز ابا�و�

 ا�*��ص �ن 5دد ا/�ر ��رور ا��دا�ل ��

 ا��0ء ا���و� �� �%�د /�� @��ل و@ت ��

  . ا�%ردة �ر/

ا��اع ا��اب �) '�& ط%$#� ا�"!   



(Folding) ��ط�  ابو�ا-٤

 و�رد��ن ا�&�Lرة ��%���ت وا�دة �%ردة /ون�و

. ا�/��رة ��%���ت

ا��اع ا��اب �) '�& ط%$#� ا�"!   



 : ) sliding ( ��ز��  ا�واب -٥

 ا�/��رة ��%ردات ������ و ،�5ودي ا���ه او ا� � �����ه ا�� و�/ون�

. ��ر5 ا���ب �ر/ �5? ���ل ��رك �����ل

ا��اع ا��اب �) '�& ط%$#� ا�"!   



:و���� ا�واب-٦
 او ا���Nت �� �����ل ���ا•

ا�د/�/�ن

ا��اع ا��اب �) '�& ط%$#� ا�"!   



ا��اب �) '�& ��اد +*�(�

�&�ف ا��واب ��ب �واد : ا��واب ��ب �واد ����5 •

:           ����5 ا�? ����� 

•        ا��واب ا��*��

• ا��واب ا���د��

.ا�واب �ر/� �ن ��د��ن او ا/0ر •



ا�/�د ا�#��.�� �-��اب

نوع الباب

االبعاد القياسية باالمتار 
ابعاد مقطع االطار شامال االطار

)سم ×    سم    ( 

سمك 
الفردة      

)سم ( 

العرضاالرتفاع

٧_ ٥٥×١٢_      ١٠×٣.٠١٠_  ٢.٣١.٢_  ٢.١باب رئيسي

١.١_  ٢.٢١.٠_  ٢.١باب غرفة داخلية
أو  ١٧×٧_  ١٥×٥

١٠×٧
٥_  ٤

١.٥_ ٢.٢٠.٧_ ٢.١باب مرافق
أو  ١٧×٧_  ١٥×٥

١٠×٧
٥_  ٤



ا�������



���	
ا��



���� وا�/�د ا�������



���� وا�/�د ا������� 


� 	�ر���ع •��	�	ا������ت وا��را�ق ا����� ��ون ����ت 

�&م ��ث �ر��# "ن �!�وى ا�
�ء ) ٦٠٠-٥٠٠(��راوح 	�ن 

�&م ���# ) ١٦٠٠-١٥٠٠(ا)ر'��ت 	�!��� ��راوح 	�ن 

ا�رؤ�� 	�ن ا�*�رج وا�دا*ل



�����ت ا�������



�����ت ا�������



•�!��3ل �2 �1	�ت ا��را�ش او ��دة ��.�� *���  :ا�طر ا��*��

����!ك �# ا�*ب

•�!��3ل �2 �1	�ت ا�ز�8ج �3
� ا��83ون ا�*�ص 	6 : ا�طر ا��د�د�

او >د �!��3ل �;�ط# �3د��� �ر	ط �# ا)ط�ر 	وا!ط� ا�&و�ب و	3د 

و'# ر�ط �ط�ط2 ���ط 	�)�واح ا�ز8�8��

�1	ت ا�ز�8ج �3
� 	�!���3ل �;�ط# :  ا�طر ا��&�و5 �ن ا�����وم•

*��� �'.ط �وق ا)ط�ر 	3د و'# ر�ط �ط�ط2 ���ط 	�)واح 

ا�ز�8�8�� ���# ا����ك ا�ز�8ج �# ا)����وم

ا��اع اط% ا������� ط�#� �*�دة ا���0



ا��اع ا�������
:ا�%�G طر�  ��ث �ن ا�*����ك ا�وع�

���0 �ردات ذات *����ك١.

 �5ودي ��ور �ول و���ر/ ا����ب �ن ���   �ردات ذات *����ك٢.

. ا���رج ��و او ا�دا�ل ��و

 و���رك ا��5? �ن ���  او ا��%ل �ن ���  �ردات ذات *����ك٣.

 ا� � ��ور �ول

. ��ط�  �ردات ذات *����ك٤.



ا��اع ا������� �) '�& ط%$#� ا�"!   
���0 �ردات ذات *����ك -١

 او  ا��ردة "ن ا)!�.��ء ���ن ا����� ھذه و��2

"&�6 ا�ز�8�8 ��1	�ت ��!6 ا�	�ك اط�ر ا!���3ل

����� �ن ���دة ا��1	�� ا��ردات ان �

��
).ا�*�ر28 وا�
واء ا�.	�ر و�3زل ����� �و�



ا��اع ا������� �) '�& ط%$#� ا�"!   
 ا����ب �ن ���   �ردات ذات *����ك -٢

 او ا�دا�ل ��و �5ودي ��ور �ول و���ر/

. ا���رج ��و



ا��اع ا������� �) '�& ط%$#� ا�"!   

 ا��%ل �ن ���  �ردات ذات *����ك -٣

 ��ور �ول و���رك ا��5? �ن ���  او

  ا� �



ا��اع ا������� �) '�& ط%$#� ا�"!   

��ط�  �ردات ذات *����ك -٤



:�&�ف ا�*����ك ��ب �وادھ� ا�?•

ا��*��         ا�*����ك•

�ن ا�����وم او ا��د�دا���د��  ا�*����ك•

.ا��*ب وا���دن�ر/� �ن ا� ا�*����ك•



ا��اع ا��
	��� ��� ��ادھ	

•ا�*����ك ا��*��

 ا�*�ب ھ� ا������� ا��*�ب �وع•

 وا��� ا���ر وا��*ب وا���وط ا�&�ج

 ا���ر�� وا��ؤ0رات ا��وا�ل ����ل

 وا��رارة /��رطو� ��� ���رض ا���

 ����5ل ����5 ا�����ظ و��ب

 ��رطو� ا��&�&�� ���) ا�&���

 ا�? �ؤدي ا��� ����*رات و���0رھ�

���/�� � �و���� و@�



•  Metal(ا�*����ك ا���د��

window(

 ا��د�د �ن ��د�� � �ط) �����ل

 */ل �5? ��&دا @��� �Tر  ��Lو�

 ��دوث ����  ا��دار �) ��0ت زاو�

 ا����ء �واد و��ن ���E ا�* وق

 ���Nف ���� ��&ل وا���

������ ا��راري ا���دد ����Nت

ا��اع ا��
	��� ��� ��ادھ	



ا��*ب �ر/� �ن ا� ا�*����ك -٣

وا���دن

ا��اع ا������� '�3 ��ادھ�



 �� ا��اق ا�
	�� ا����ء
Industrialized  Building



�����
o �� ��� ررت ١٩٧٤ �ن ��زء ا����ء ������ ا��دء ا��را�� ا���و�� 

 ا��روض درا�� و��د . ا��راق �� ا'���ن �&�%� ��ل ا��دى ���دة !ط�

�ل ھذا �� ا���!��� ا�&ر��ت �ن ا��د�د �,� �+د�ت ا���� ا!���ر �م ا��

 ا��8%+� ا'�ظ�� �7ن ���ف وا�ذي )CAMUS ا�3ر��� ���وس ( �ظ�م

.ا�%و�� و��'�%وب ا����� �%���ء



.  �م ا���ء ار��� 
	��� �� �ل 
ن ��داد وا��	رة وا�
و	ل و�ر��ء•

• ���
�� �ل ��
و�م ا$�#�ر ار��� 
وا"� �����ء �� �ل 
ن ا�
دن ا�
ذ�ورة �� � 
ھ���ر  ١٠٠�وا�� 

���ن ا��
ل وا�درا�� ���,#ذ  ��١٩٧٥ �ز#ران •�� �
�� ا�������رت ا�
ؤ
0
و/� ا����ر##ن 
ا�
��ر#� ا�
ذ�ورة ������و
ن 
� �ر�� ��
وس ا�,ر��#� و

 ���
ل ا���5ج  ١٩٧٧ا#ط��##ن وا�0زت ا�درا��ت �� 
��	ف ��
و���رت ا�
١٩٧٨ا��0ر#�� �� 
ط � 

•����اھم ا�	�و��ت ا��� وا0
/دم و0ود ا�$�رة ا����#� •

•���	
/دم ��ھ#ل ��در /را"� #�
�ن 
ن ���#ل ا�

و0ود ��ض ا05زاء ا��� �د$ل �� /
 #� ا���5ج #���� ا��#رادھ� 
ن $�رج ا�7طر•

• �9#�0
و/� 
ن �رق ا��
ل �و:� �,�	#ل ا��	
#م و ا���5ج و�
و��ذا �م ���#ل 
�دود 
ن ا�دورا��0ر#�#� �� 
ا�
�ك و�در#�= و/ > ھذا ا5��س �م ��,#ذ /دد 


�ط�7 ا��#د#� ��رض �در#ب ا�
�ك / > ا���5ج وا��ر�#ب 



oد
 ��=ل ���رة !ر����� ا�واح ا���ج ��و�: ��Aت 
	�� ا���ء / > ا��ظ�م #��

� ��م ���%� و�دران ار�7�ت,%+� �� �� و�ر���,,�. ا������ �� ا��,�<� �و

o دران ���وي� ا��زل '@راض  ) ����ر�ن ا��و�� ( �ن ط�+� ?%: ا�!�ر��� ا�

. ا���ز�� ا�ط�+� ھذه ?%: ���وي �A ا'!رى ا�+ط� ا�� ا��راري

o رات ?%: ا����و�� ا����رة ا'�واح ا��!دام ان� ا�: �ؤدي وا��وا�ذ ا'�واب اط

. ا��3��ل �+%�ل

��� ا����ء ا�
	�� ��� ���م�� ���
وس(  ط���  ��CAMUS)ا�,ر�



o�
 ��ث ا��+%�دي ا����ء ���%وب ا'��س ���3ذ ���م ا��
ل 
و"� �� ا

�ھزة ا�+ط� �ر��ب ��م�� ا�,�%? Eل و����� ا��3,��� �����!ر�� �� 

�  .ا���ل �و

oا'��+رار �و��ر ��م �>� ا���%�� ا�!ر����� ا��3��ل �وا�ط� ا'�&
��دة ا'�&�<�� ا��دران و�ون وا'ر�7�ت ا��دران ��ن��� :%? 

� ا��ر��ب �%ب ا'���د =F&�� �=A ��و�� ا���ض ��7,



o��ن ا�و�ط�� وا���ون وا���Aم وا�&ر��ت ا�!ر����� ا�+واط� ا�� ���و�� دورا �,= 

3�<H او ا�!&ب �ن ا����و?� ا�!�3�3 ا�+واط� ��ن �ذا ، ا'�&�<� ا'��+رار ��� 

��I او ا���س&� ا����<ر ��ل ان ���ن ��� ، ا�!ر����� ا�+واط� ��ل ��ل ان ���ن �

  . ا�=��و�� ا�!ر����� ا�����ر ��ل ا���د��� وا���Aم

o   لA! ج� ا����ل �� ا�=��و�� ا��ر���ت ��ض �د�J ا��!�%�3 ا'�واح ا��

 . و@�رھ� وا�&����ك ا'�واب واط�رات ا��,ر��<�� وا���دات وا����د�ق ����و��Aت

��ري '�رار ا�Aز�� ا���3�ت ��ض �رك ��م ��� وا�!د��ت ا����ه و&��� ا���ر�د �

�ل ��,�A ا'!رى�?A� ��%ري ا��� ا������� �� �. ا��و

o   ل ���3ذ ��م� ذ�ك و�&�ل ا��+%�دي ��'�%وب ا��و� �� وا'�,�<�� ا�����%�� ا'?�

�&� ا���%�ط ا?��ل��� و�=��ت وا���L وا��+وف �%�دران ا�دا!%�� ا'و�I وا�,�ء �

�ت ا'��رة �را��ب����. و@�رھ� وا'���� ا�!�ر��� وا����&� ا����� وا��




�	ء ا������� �ا�����	ت ا��	�

ا�$�ر0#� ا�0دران ا�واح١.


 � ا�دا$ #� ا�0دران ا�واح٢.����7AEل ا�

  ار:#�ت ا�واح٣.

ا�$ر���#� ا�7واط�٤.

ا5$رى 
�و��ت٥.

�#� ا�
�و��ت•�� وا��� ���وا?,� ا'�واح ا'����� ا���و��ت �&�ل : ا5

 . وا���Aم وا'ر�7�ت ا��+وف وا�واح وا�دا!%�� ا�!�ر��� ا��دران �&�ل




�	ء ا������� �ا�����	ت ا��	�

 : ا�$�ر0#� ا�0دران ا�واح _ او5•
 �ط�+� ��&وة ا'�واح ھذه ��ون
 �ن ����ف ا�,� اي �%�رارة ?�ز��

 ودا!%�� !�ر��� ا�!ر���� �ن ط�+��ن
� ھذا و���: ا���ز�� ا��&وة و���,�
                                     ا'�واح �ن ا�&�ل

) Sandwitch Panels (  
: ا����� و������3ل



 و��%H ) �����ر ٧ ( ?ن '�+ل ���ك و��ون  :  ا�$�ر�0 ا�$ر���� ا���ف�

.B ( ا��%�و�� ا�3و'ذ�� ا��&���ت �ن �ط�+� R .C (  ء و���ن� ا��طH ا�,

���ت �=ل ، ا�ر@�� ��ب ا�!�ر,��ت او ا���رز ا���: وا,� او ا��+�%� ا�وا

�ت,����م وا��� ����دة اي او ا���&� او ا�ط��وق او �����را��ك �8%�3 او !� 

������ �,� ا��,ر��<�� وا��و��Aت وا��وا�ذ ا'�واب اط�رات �=��ت ��م . �%وا

. ا�A8ف ھذا �� ا��,ر��<�� وا��3���H ا�ر�ط و�+�ط



 ا��راري ا��زل ��ؤ�ن و�و�7 ا�!�ر�� ا�A8ف ط�+� �%� : ا���ز�� ا�ط���7

� و��ون ، ا��ط%وب,��� �����ت �� ا�3رق �� ���� ��ن ا���و�� ا��رارة در

�دة &�و?� ا�=رھ� ان ا' ���و?� ?زل �واد ���!دم . ا������ و!�رج دا!ل� ) 

 ا���رار ��Aظ� �دا ا�7روري �ن . ) �����ر ٧ ( ���ك ) ����رن ا��و��

�ورة ا'�واح ��ن ا��3��ل !Aل ا���ز�� ا�ط�+�� �راري ?زل �����ن ا���

 ��ون ��ث وا�دا!%� ا�!�ر�� ا�A8ف ��ن ا'���ل �+�ط �ن وا��!%ص ���ل

Thermal ( �ــ ��رف ا��رارة ���ور ��ورا Bridges ( .



  ( ا�!�ر�� ا�A8ف ��ك �ن ا�=ر ���I ��ون : ا�دا$ � ا�$ر���� ا���ف�

 ھو ا�A8ف ھذا ����ر ��ث ا���و�� ا'���ل و��ب ) �����ر ٢٠ _ ١٥

 �ن �ط�+� ا�A8ف ھذا ��%H . ا�!�ر�� ا��دار �وح �ن ا'�&�<� ا��زء

�7�ن ا�: ا7��� ) B.R.C ( ا��%�و�� ا�3و'ذ�� ا��&���ت��� �و'ذ�� ! 

�ورة ا'�واح �� ا�ر�ط '@راض و�را��ب� . وا��داول ا��+ل و'@راض ا��

 �8ط: او �%طAء و�,�<� ا�%�� ا�دا!ل �ن ا�!ر���� ا�A8ف �طH ��ون

. ا��دران �ورق

�ظ��
��7 � �	ورة وا��
دد ا��ر�� �ر#� ا����#ن 
ن �ل 5/ط�ء : 
 

�
�
� #ر�ط�ن ��� �
� ا�
�7وم ا�,و5ذ 
ن $�	� د���#س ( �وا�ط� ��:

  . ) ا�0دار 	ب /
 #� $�ل ��Aت � 	دأ



•�#��A _ واح�0دران ا�دا$ #� ا�ا � 
�� ا�

: ���7Aل

 @�ر ( ا��%دة ا���%�� ا�!ر���� �ن ا��دران ھذه ��ون •

� ا���و�� ا'���ل ��ب ���,� و���دد ) ا���زو��,�%? )  

 ا��&���ت �ن ?�دة ا���%�H و��ون ، ) �����ر ٢٠ _ ١٥

0�ز . ا���3�ت �ول ا�+�7�ن ��ض ا7��� �� ا�3و'ذ��� 

��ھم � �7ت ���ل �و5ذ#� �را�ط�ت ا5�واح ھذه ����ت�� 

� ، ا�
��0ورة ا5�واح �#ن ا9���5#� ا�
,�	ل ��و#ن ���� 

 ا��,ر��<�� وا��و��Aت وا��وا�ذ ا'�واب اط�رات د�J ��م

�ت ا'����ب '�رار����� ا'!رى وا��,�A! . ون�� �,� و

�ھز�ن ا�%��ن ا�%وح�. ا��دران �ورق ا��8ط�� او �%طAء و



•�A��A_ واح�ار:#�ت ا :  

                                  ��ن ���,� و��راوح ا��%دة ا���%�� ا�!ر���� �ن ا'�واح ھذه ��ون 

�ت ��و�ب ��د�ده ��م  ) �م ١٥ _ ١٠ (�� ا'���ل و��ب ������� ��

�� ا��&���ت �ن ط�+� �ن ���=ر ?�دة ا'�واح ھذه ��%�H ��م . ا�%وح ?%: ا���و

�دات ���طق �� ا�3و'ذ�� ا�+�7�ن ��ض ?ن �A7 ا��%�و�� ا�3و'ذ��,� ( ا'

 ���ل ا
� ����9 �و5ذ#� �7:��ن ا5�واح ����ت �0�ز  . ) �=A ا���3�ت �ول

��7#م

��7ط� ���ل او � �7 ���ل او  . Jت ا'�واح ھذه �� �د�Aا��و�� 

��>��ت '�رار ا�Aز�� ا���3�ت �رك ���ن ��� ا��,ر�����. ا'!رى ا�!د��ت �



  : ا�$ر���#� ا�7واط� _ را���•

 ا�3و'ذ�� ا��&���ت �ن �ط�+� ا���%�� ا�!ر���� �ن ا'�واح ھذه ��ون

� ا���دھ� ��ب ) �م ١٢ _ ٧ ( ��ن ���,� و��راوح ا��%�و��,� �� و�و

  ا'�&�<� ا�����م ��ب ا�Aزم ا���%�H و�+دار ا�%وح ��ك ��د�د ��م . ا����:

 ' ���ث ا!رى �واد �ن �+واط� ���دا�,� ا'�واح ھذه ?ن ا'���8�ء ���ن .

 �,ذا ا��!دا�,� ���ن ا��� ا��واد �ن . �%���: ا��,�<� ا'��+رار ?%: �ؤ=ر

. ذ�ك و@�ر وا'����وم ا���س و�3�<H ا'!&�ب ا�8رض



•��
  : ا5$رى ا�
�و��ت _ $�

 ا����م و	�ون ���وا/�� ا����م ا�
�و��ت ھذه ��
ل


ن وھ� ، وا����9ر وا��ر��ت ������ ا�$ر �
�	ب ا��� ا�

�� ��ل ا���
 � و�����5د $�	� "وا�ب ��  �
 .  

ا�
�و��ت ھذه �ؤAر

و��ذا � ���#� ا�����9 ا5��7رار ��  


�ن 5  # ���د#د ا$رى �
واد ا�دا����

. وO#رھ� وا5�
�#وم  



����� ا�"	���!� ��� 
�م أ#:�ً  و��رف•��  ����وھ�  ا��0ھزة ا�$ر


�ت 	ب طر#ق /ن 	�� ���ء 
��وج ��� إ

�0�� Aم و
ن ��ل أو "وا�ب ���

را"ب، 0و ��   

�� �� �و:� �#ث ا����ء 
��ن إ�> �7 �� Aم���




�� ا��	�� �� ا����	�� ا���
�� ا����	��




 	� ا����ء ���
 و��� ا�����ا������ ا��
ا����� 



Joints  ا������

 ا�����ر 
ن ا�
	��ل ����ر : ا����� ا���ء 
	  ا�����ل•

��ث . ا�
��� �����ء �ظ�م اي �� ا������ �� �� �ؤ�ر ا�


� وا��ر��ب وا����ج ا�����م! �� ا��وا
ل ��ذه ����ر ا�

 و&� )�د ��*(� )���� �ذل 
ن �د � و��ذا . ا�&� ا��%��

 ا����ج 
ر��� �� �واء ��	�ذھ� )�د و!ذ�ك ا�
	��ل �	���ل

 . ا��ر!�ب او



  : ا�� ا�����ل ����ف ���ن ���� �ورة•

 ا��0*�� 
��طق ����� ا���0*�� ا�
	��ل ��ر�ف �
!ن  : ا�� ���� ا�����ل-  او�•

 ا�5واص �و�ر ان ��
	��ل ��د ��ذا . 
��ن 
�30 �� ا��0*�� ا)&�ء �ر�ط

�� ���رض ا��� ا�7��دات و��(ل ا���0*� ا��&و �� ا�
و7ودة �	��� ا���0*��� 

  . �	�> ا�
	�ل �� ا�
ر��ط� ا�5رى ا�)&�ء ا�: ا�)&�ء ا�د

 و=د ا�0د وا7��دات ا�(ص وا7��دات ا�&<ط ا7��دات ھ� ا�
�و=�� وا�7��دات•

 ���رض ان �
!ن !
� ا�
	�ل �� ����ره �� 
�	ردا ا�7��دات ھذه 
ن !ل �!ون

  . ا)%ه ا�
ذ!ورة ا�7��دات 
ن وا�د �وع 
ن ا!�ر ا�: ا�
	�ل


!ن )د�دة �	���ل ھ��ك•� �� ا�7��دات ھذه �(ل ��و�: 
	�ل )�: ����ول �ط��(

.  



  ا���ء ����ذ 
	  ا�"+�دات ھذه �&ل ��و�� ���ل �%� �%$�ول ا���#� ا�"راءات•

  :ا�"�ھز

وا1ط� ا�� ��	 ا����ل 
	 ا���1رار�� �%� ا�$�ول ��م  ) ���وس ( �ظ�م• 

  ا����ل طول ��"�ه ا��و�ذ�� ا�&3�ن


��+� �ن ��رز ا��واح ا���ج ��%�� 67ل �5ت ا��	 ا��و�ذ�� ا�$%&�ت و�ذ�ك•�$


را�9ت ���ون ا��واح �"��� و��د • ��5� �+�
  . ا�7ر�1�� 
�+� و��ب ا�&3�ن 

 �"+�دات �56&�ل ا�$��%� ا�"دران ���و�& �ن �ز�د ا�� ���� ا�����ل  �� ان•


�ن �ذ�ك ا�3
� ، ا�&ص �� ���� ا��	 ا�روا
د ��ل �#�ل ا�� ���� ا�����ل  

11ب ا��واح �$د ا�+��ر او 3رر اي $�ول $��� 
	 ا����� ا�+��ر $�دث 

. ) ٣ ، ٢  �ل ( ��رض

ا������ ! � ���م ����س



Joints  ا������



Joints  ا������




 	� ا����ء ا��������"����� ا������ ا��

 �56&�ل $��ل "دار �%� ا�ر��3ت ا���ل ���ل : او�•


ل ا�7دار ا�: ا�ر&�� ��و� ����د     •��
�ل ���(ل ��ث �%�(�ل ا�� ا�ر&��ت 
ن ا�


ن ��رز . ا�7دار ا�: ������ ��م �د�د =&��ن ا�7دار و���� ا�ر&�� ����� �
 �0ش 

 ����7 ا�
�!ون ا�	راغ �� ا�5ر���� ��ب �م و
ن ا�
	�ل ��
�داد �و&� طو�� �د�د

���� 0!ل ��. ) ٤ ر=م 0!ل ( ا�
�*��ن ا�ر&�� �و

•Bوظ���  

�ل �(ل ا�
	�ل ھذا ��و�: ١.��� ا�وا=� ا�7دار ا�: ا�ر&�� 
ن ا��
ود�� ا����

.٢ �
  ا������7 ا�0د =وى �(�وم ا�> !

.٣��
  . ا���ض ��&�� ا�: ���� ا�
��(�� ا��واح ا�ز�ق و�




 	� ا����ء ا��������"����� ا������ ا��



��"�ور�ن �دار�ن ا�"دران ا��&�ء ���ل : �5���•

 �و&� ) ����ر�ن ا��و�� ( 
ن ط�(� �وا�ط� ا�داران �	�ل •

 �!ل �
!ن . ��� ا�
�7ورة ا�دار )ن دار !ل ���زل �0=و���


��(ل ا��0*� 
	�ل �0!ل ا���رك ا�
	�ل ����7 
ن ��7ب 

 . �	�� 7دار و�وح )�وي 7دار �وح 
� �%ر&�� �و�� �&م

 ) ٥ ( ر=م 0!ل









 ��ن ��!ون ا��� ا�
	��ل وھ� : ا�� ���� �9ر ا�����ل- �5���•

 ا��طK ا�واح ا��(�ء و!ذ�ك ا�وا7�� ا�واح ا��(�ء 
�ل ا��5ر��7 ا��واح

�
 ا�
	��ل 
ن ا��وع ھذا �� و���5دم ، ا��5ر��7 ا�7دران ا�واح 

 5%ل ا��رارة ا��(�ل �
�� ) ����ر�ن ا��و�� ( ا���ز�� ا�
�دة 
ن ط�(�

. ا�
	�ل





  ا��7ر"	 ا�"دار �وح �� ا�1طC �وح ا���ل : �5���•

�م ا�
	�ل ھذا ان •
 �وح وھ
� وا��(�ص ا��
دد ا�: 
�ر&�ن 7زأ�ن ��ن ا���� �
�ل ��> 7دا 

Kط��(0رة ا��5ر��7 وا�7دار ا��ث ��
� !ل ��
دد ��
 ان ��د و��ذا ا�5ر )�: )
ودي ����7ه 

 . ا��(ف �وح ا��(رار )�: ا�����ر دون ا��5ر�7 ��7دار ا��ر!� ��ر�� 
رو�� ا�
	�ل �� ��و�ر

 ��7دار ا��ر�� ��ط� ا��� ) ����ر�ن ا��و�� ( ا���ز�� ا�
�دة طر�ق )ن ا�
	�ل �� ا�
رو�� ��و�ر


�ط(� �� ا��7د ا�
���ك �و&� ا�)���ء و�7ب ا��(ف )�: ا�����ر دون وا��(�ص ���
دد ا��5ر�7 


�دة ا���ل Kط����رة ا������  �
 ا�%زم ا��راري ا��زل ) ����ر�ن ا��و�� (       ط�(�  �ؤ
ن !

��
. ا��طK ا�: ا����رة 
ن ا��رارة ا��(�ل �

 ��7دار ا��واح ����ت 
ن ا����*� ا�	و��� ا���(�ت طر�ق )ن ا�
	�ل 5%ل ا�7��دات ���(ل •

  ) ١٠ ر=م 0!ل ( ا�
	�ل �
N ���5ر���� و�<ط: ا�
و=� �� طو�� �0ش ا����  و�&�ف وا��(ف






�	� ا����ء	 ����� ا�
�اق ا�



 ا	���� ا	���ء ����ل �ن ا�ر��� ا	����ل �ن �ل ���	ف :  ا	���� ا	���ء ���ل•

��م �ن ا	�طر �� ���ل ���ت ا	���  : ا	��	�� ا	ر����� ا�

Batching ا	&ر���� ا���ج و$دة _ او�• Plant

Batteries ا	�ط�ر��ت و$دة _ '����• Workshop  

Tables ا	���)د و$دة _ '�	'�• Workshop

ا	&��� ا�	واح ا���ج و$دة _ را���•

�	�
	 ���ا����ء ا�



 ���ل ���ت ا	�� ا	���� ا	���ء ����ل �ن ا�ر��� ا	����ل �ن �ل ���	ف :  ا	���� ا	���ء ���ل•

��م �ن ا	�طر ���  : ا	��	�� ا	ر����� ا�

Batching ا	&ر���� ا���ج و$دة _ او�• Plant

، او�و��������ن &*ط��ن �ن و���	ف •

ا	-ل ا����ت 	&زن �ر�-��ن و&زا��ن •

وا	ر�ل ا	$�. 	&زن �ر�-�� &زا��ت وار��� •

، ا	��د�س ��$�ت �ن وا	ر�ل ��	$�. ا	&زا��ت ھذه 	�0ذ�� ���ل �$زام �ر��ط •

6 ���&دم ا	&ر���� �)&�ت �ن 5دد وھ��ك •(	 ���� ا����ج ��ط�� دا&ل ا	. ا	����7 ا	&ر
 ( ���8��� او �دو�� �;8�0:� ���ن ��طرة ���ورة �ن ا	&8ط و��ب ����ت 85. ا	��طرة و��م

. ا	���5 �� ا	&ر���� �ن )���ب ��ر ٧٥ ( ا	و$دة 	:ذه ا	��وى ا	ط��� و��8< ) او�و�������

 �� ا	������8 ��	&8ط�ت ( ا	&ر���� �ن ا	&��� ا	&8ط�ت ����ج '��و�� و$دة �و7د ��� •

 ��'��� ��ون ان ���ن ��� ، ا	���5 �� ا	&ر���� �ن  ) ٣ م ٢٥ (     �ط��� وھ� ) ا	وا7:�ت

. ا	ر����� ا	و$دة �� ����� او 5طل $دوث $�	� �� ا	&ر���� ����ج ا$���ط�� و$دة



Batteries ا	�ط�ر��ت و$دة _ '����• Workshop :

 	*'��ل ا	$���8 ا	دا&��8 	78دران  ا	��ودي ا	�ب ا7:زة ھ� ا	�ط�ر��ت   •

 �$;وة �Gر ( �8دة 7دران �و�:� $�	� �� وا�ر)��ت وا	��وف وا	�واط�

  . ) ا	��ز	� ��	��دة

 ��دو��� ا	واح H����7 85. ��$رك $د�دي �ر�زي ھ��ل �ن ا	�ط�ر�� ���ون•

�&�ن �:ر����� ���و��ت دا&8:� �� �)م ھ�درو	��� 7:�ز �وا�ط� $د�د���	 

  .) ا	��&�� ���	واح ���. ( ا	$رار�� ا	���	G� �7راض ا�	واح ھذه

 وا	�� ) ا	��ردة ا�	واح ( �ـ �د5. ا	$د�د�� ا�	واح �ن 5دد �ط�ر�� ��ل �8$ق•

 ا��واب وأطر  ��	��L�8 ا�&رى ا	����ر و�ذ	ك ����7:� 85. ا	�وا	ب �'��ت ��م

��ت ا	&��� وا	��دات��  . ا	�:ر����� ��	��



) ا	��&�� ا�	واح ( ��ن ���� ا	��ردة ا�	واح اد&�ل ��م•

 85. ا	��&�� ا�	واح اط��ق ا$��م ا	:�درو	��� ا	7:�ز و�وا�ط� ذ	ك ��د 	��م •

 ا	�وا	ب ا�*ء 	0رض ��ط ا�85. �ن ��$�ت ��ر�� ا	��ردة ا�	واح �وا	ب

������	&ر

 و�دة ا	$رارة در�7 85. 	8��طرة �7:�ز �ط�ر�� 	�ل ا	��&�� ا�	واح و�ر��ط •

  ���8��� 	���ل �و���H او �دو�� �;H8�0 ���ن ا	$رار�� ا	���	�7

 ا	�)0وط ��	:واء ���ل او �:ر����� ھزازات ا	��&�� ا�	واح 85. �وزع ���•

. ا	�ب ا'��ء ا	&ر���� 	رج

 ، �ب ��8�5 �ل �� ) 	و$� ٣٠ ( �ن ��رب �� ���O ان ���ن �ط�ر�� �ل ان •

7�ر�� را��� �ط�ر�� �ل �&دم .

  ������ �� و��ة ا����ر��ت  �� 	
�	� ا����ء ا���ط���� ا�



Tables ا	���)د و$دة _ '�	'�• Workshop :

                                        ا��!�وة ا��دران ��ب ��م ���ل و���ص ، ا���	 ا��ب ��دات ھ	 ا�����د   •

) Sandwich panels(   طول !د%د%$ ���$ �ن ا�وا!دة ا����دة و���ون� ) م ٨ 

 �ل ��ن ا�!رار%$ ا������$ و�.راض ، �-%,� ا��ب +وا�ب �*�%ت %�م ) م ٤ و�رض

 ا�,� ��� ا��-وي ا����دة و�2 ���1%ن �,ر��0%$ ����و��ت ا�دا�ل �ن �زودة ���دة

 %��ن . ا��وا�ب �	 ا��ب ا*��ء ا��ر��1$ رج �ؤ�ن ا�,زازات �ن ���1ب ��دد �زودة

 ا��	 �!ور !ول و�دو%رھ�  ا��1ر%$ ا�را��$ �وا1ط$ ا���+و�	 ا�و�8 ا�9 ا����دة ر�8

 ا��و��ر%�%$ ا��واح ا�راج %راد ��د�� وذ�ك �وا��,� ا!د �	 �*��$ �:��ل �وا1ط$

. ا��وا�ب �ن ا�����$



: ا	&��� ا�	واح ا���ج و$دة _ را���•

 ا�:و�ذ%$ ا��وا�ب �ن ���و�$ �ن ا�و!دة ھذه ����ف   •

 و�� وا�0��1ر وا��!ون ���1@�م ا����$ ����واح ا����$

 ��د�$ ���ل ����1$ !�و�$ ذات �1ر%$ را��$ وھ��ك ���2

 ���و��ت دا�-,� �	 ��م ا��وا�ب ھذه وان ا��وا�ب ھذه

. ��,� ��د ا��ر��1$ �����$ �.راض �,ر��$%0



���
�	� ا����ء ا�	 �� ��!��� ا#"�$
 	$&% ا�

 ا�طر �'��ت و��م .��ظ�-:� ��د ا	���)د 85. �و�ذ�� ���ط� �ن ���	ف ا	�� ا	�ب �وا	ب �'��ت ��م١.

 ا	�&� �-8	G*راض ا	-را�Gت ��ض $7ز ��م ��� ا	��ررة �وا)�:� �� وا	;����ك ����واب ا	&���

.ا	��ر�د ���7ري

 و!دة ا�9 ��-,� ��-%$ و��م ����$ ��-ط�ت و��� ا��ر��1$ ا���ج و!دة �	 ا��ر��1$ �!�%ر %�م٢.

 �وا1ط$ ا���%ب �	 ���,� ا��ط�ر%�ت ا�9 ا��ر��1$ ��ل %�م ��� ���$ �ر��ت �وا1ط$ ا�����د

.ا��ر��1$ ����ت

.٣C-1� و�ذ �ن ا�واع �*@*$ ا��واح� C%-1ذي �و�ذ �ن و+���ن ا��رن ا�:و�ذ �ن �دورة +���ن ( ا�� 

 !د%د ور�$ �	 ا��C%-1 +���ن و�!�%ر ��ط%8 و%�م ) �,ر��0%� �-!و�$ �و�ذ%$ و�����ت ��ل �د

C%-1ب . �-����%م ط��� ا���9 ا��!��ظ$ %-� ا��دوال و�.راض .ا��ر��1	 ا�Fط�ء �ن ا��!دد ا���دار 

 ان ��� ، �!ددة �وا+8 �	 ا��واح !��$ �ن ��رز !-��ت ��ل �-9 ���$ +���ن �*�%ت %�م وا��ر�%ب

�-9 ا�رى ر�8 !-��ت و�ود %�1د�	 وا��1وف ا�ر�%�ت ا�واح �ر�%ب Cا��واح �,ذه ا��-وي ا�1ط 

ا��	 �و�8 ا��واح ھذه �ر�%ب �%��ن



 ا����%ب �ن ���$ ��ل �-9 ���$ ور�$ �	 �وح ��ل ا����$ ا��,ر��0%$ ا��و�%@ت ��,ز٤.

 %�م �@�1%�%$ و���ط��ت ����د%ق و�ر��ط ا��ط-و�$ ا�1@ك ���$ �-9 و�!�وي ا��@$%�%�1

�-9 ���$ ��طط�ت ��و�ب �*�%�,� $��� C%-1و��,� +�ل ا�� 	ا����ب �.

 (�Fرض ا��ر��1$ ��-ب ����%ر ���$ ���دة ) ا����دة و�2 ( ا�1:-	 ا����ب و�2 ط@ء %�م٥.

  . ) ��%-$ وا�,�ت ا���ج ��د �-�:��ل ا��ؤ�رة ا���دة و�-9F ��رز !�9 ذي و�2 ا���ج

 �-F@ف آ�ر �C%-1 اي او ا�:و�ذي ا����ك �ن ط��$ �-%,� ا���%�د%$ ا��ر��1$ �ن ط��$ �ب٦.

 و��دھ� ا�!راري ا���زل �ن ط��$ �و�8 و��دھ� ا��ر��1$ �ن ا�*��%$ ا�ط��$ ��ب *م ا���ر�	

 ا������ت �ن ا�رى ط��$ �و�8 *م و�ن ��ل دون و�1وى ا��ر��1$ �ن ا�رى ط��$ ��ب

 وا�%را ا�و�9 ا���$ �	 �*�ت وا��	 �-�دأ ا����و�$ ا�د���%س �8 و�ر�ط ا��-!و�$ ا�:و�ذ%$

.ا��%رة ا�ط��$ و���ل و�1وى ��ب

.٧O���� د ا��واح ر�8 %��ن !%ث ) م° ٨٠ %��رب �� ( !رار%� ا��واح�� 	٣,٥ ( !وا� $��1 ( 

 ���را��$ ا��واح �ر�8 ��رر !د ا�9 ا��ر��1$ و��-ب ا������$ ا��,�ء ��د ، ا������$ �دء �ن

 �:!ص !%ث ا��ؤ+ت ا��زن �1!$ ا�9 و���ل ا�-وح !��$ �	 ا��و�ودة ا�ر�8 !-��ت �ن ا��1ر%$

. ا�دا�0%$ ا��زن �1!�ت ا�9 و���ل و�ر+م ا��واح


