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  المسیب المعھد التقني

  قســـم التقنیـــات المــدنـــي

 فــرع البنــاء واالنشــاءات        
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  بسم هللا الرحمن الرحیم

وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمنون وستُردون إِلَى {

 لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمبنفَي ةادهالشبِ ومِ الْغَيالع{  

  صدق هللا العلي العظیم

 ]١٠٥:  التوبةسورة [



 االهداء

 

 الى  .............................

 رمز الصبر والتضحية  .... رمز الصمود والمثابرة  

 وطني الجريح       

 نـــــــــــــور عينـــــــــــــــــــــــــــــــي  ...... ونبـــــــــــــــــــض قـلبــــــــــــــــي  

 والداي          

 احبـــــــاب قـلبــــــــــــــــــــــي  ....... ذخــــــــري وسنـــــــــــــدي         

 اخوتي واخواتي      

كل القـلوب المحبة التي احاطتني بالحب واعطتني االمل التمتام هذا  

 المشروع  

 اساتذتي          

 اهــــدي لكم ثمرة جهـــــــــــــــــدي المتواضـــــــــــــــــــــــــــــع  ......................



 الشكــــــــــــر الجزيل واالمتنان العميق

 ووافر التقدير

 لحضرة االستاذ المشرف  

عالء علي سلمان كعيد الطائي

 لما ابداه لنا من توجيهات وارشادات

 النجاز هذا المشروع

شكر وتقدير
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  ١٦ -١٢  البرامج الھندسیة: الفصل الثالث   ٨

  ١٠٥ -١٧  الحسابات : الفصل الرابع   ٩

  ١٠٦  االستنتاجات والتوصیات: الفصل الخامس   ١٠

  ١٠٧  المصادر  ١١

  ١٢٠-١٠٨  ملحق الرسومات والصوروالمخططات  



 د 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  فھرس الجداول
  الصفحة  عنوان الجداول  رقم الجدول

 18  عملیات  صب الخرسانھ السقف  ١
 20  عملیات السقوف الثانویة  ٢
 22  مرد الماءاعمال   ٣
 24  االبواب والشبابیك  ٤
 26  الجسور  ٥
 28  اعمال تسطیح البناي  ٦
 30  عملیات الحفریات  الترابیة  ٧
 32  عملیات الحفریات  الترابیة  ٨
 34  عملیات االمالىیات الترابیة  ٩
 36  )السبیس(كمیة الجلمود والحصى الخابط   ١٠
 38  وخرسانھ حسب االساس) التعمیھ(طبقة خرسانھ تحت االساس   ١١
 40  عملیات البناء بالطابوق تحت البادلو  ١٢
 42  عملیات الخرسانھالمسلحھلالعمده  ١٣
 44  كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبھ  ١٤
 46  كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبھ  ١٥
 48  كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبھ  ١٦
 50  لبخ السیاج  ١٧
 52  الطابةق لستاره كمیة  ١٨
 54  لبخ البنایھ من الخارج  ١٩
 56  لبخ البنایة من الخارج  ٢٠
 58  كمیة الطابوق للبیتونة  ٢١
 60  كمیة الطابوق للسیاج  ٢٢
 62  االضافات اللبخ الخارجي  ٢٣
 64  حساب كمیة خرسانة البادلو  ٢٤
 66  حساب كمیة خرسانة البادلو  ٢٥
 68  حساب كمیة خرسانة البادلو  ٢٦
 70  عملیات السبیس تحت الكاشي  ٢٧
 72  عملیات صب الخرسانھ تحت الكاشي  ٢٨
 74  الكاشي  ٢٩
 76  االزاره  ٣٠
 78  االزاره  ٣١
 80  االزاره  ٣٢
 82  عملیات االنھاء الداخلي بالجص والبیاض  ٣٣
 84  مطروحات عملیات البیاض للجداراتالداخلیھ  ٣٤
 86  للجداراتالداخلیھاضافات عملیة البیاض   ٣٥
 88  السلم  ٣٦
 90  طبقة قیر تحت االساس  ٣٧
 92  عملیات الصبغ الداخلي  ٣٨
 94  مطروحات الصبغ الداخلي  ٣٩
 96  اضافات الصبغ الداخلي  ٤٠
٤١  /  /  
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  فھرس االشكال
  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل

 19  خریطھ خرسانھ حسب السقف  ١
 21  خریطھ السقوف الثانویة  ٢
 23  خریطة اعمال مرد الماء  ٣
 25  خریطھ االبواب والشبابیك  ٤
 27  خریطھ الجسور  ٥
 29  خریطھ اعمال تسطیح البنایھ  ٦
 31  خریطھ عملیات الحفریات الترابیھ  ٧
 33  خریطھ عملیات الحفریات التراببیھ  ٨
 35  خریطة عملیات االمالىیاتالترابیھ  ٩

 37  )السبیس(خریطة كمیة الجلمود والحصى الخابط   ١٠
 39  وخرسانھ حسب االساس)التعمیھ(خریطة طبقة خرسانة تحت االساس   ١١
 41  خریطة عملیات البناء بالطابوق تحت البادلو  ١٢
 43  خریطة عملیات الخرسانھالمسلحھلالعمده  ١٣
 45  خریطة كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبھ  ١٤
 47  خریطة كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبھ  ١٥
 49  خریطة كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبھ  ١٦
 51  خریطة لبخ السیاج  ١٧
 53  خریطة عملیة الطابوق للستاره  ١٨
 55  خریطت لبخ البنایھ من الخارج  ١٩
 57  خریطة لبخ البنایھ من الخارج  ٢٠
 59  خریطة كمیة الطابوق للبیتونھ  ٢١
 61  خریطة كمیة الطابوق للسیاج  ٢٢
 63  خریطة االضافات اللبخ الخارجي  ٢٣
 65  خریطة حساب كمیة خرسانة البادلو  ٢٤
 67  خریطة حساب كمیة خرسانة البادلو  ٢٥
 69  خریطة حساب كمیة خرسانة البادلو  ٢٦
 71  خریطة حساب عملیة السبیس تحت الكاشي  ٢٧
 73  تحت الكاشي خریطة عملیات صب الخرسانھ  ٢٨
 75  خریطة الكاشي  ٢٩
 77  خریطة االزاره  ٣٠
 79  خریطة االزاره  ٣١
 81  خریطة االزارة  ٣٢
 83  خریطة عملیات االنھاء الداخلي بالجص والبیاض  ٣٣
 85  خریطة مطروحات عملیات البیاض للجدران الداخلیھ  ٣٤
 87  خریطة اضافات عملیات البیاض للجدران الداخلیھ  ٣٥
 89  خریطة السلم  ٣٦
 91  طبقة قیر تحت االساس  ٣٧
 93 عملیات الصبغ الداخلي ٣٨
 95 مطروحات الصبغ الداخلي ٣٩
 97 الصبغ الداخلي إضافات ٤٠
/  /  / 
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  -:اخلالصة 

تم إداریة لصور بنایة حكومیة  AutoCadبواسطة برنامج تم رسم مخططات 

 موقع الكتروني وتم  دراسة وحساب الكمیات بشكل مفصلمن الحصول علیھا 

ھذه الحسابات  وإدراج باالستناد الى مبدا التخمین التفصیلي Excelبمعونة برنامج 

تجمیع كل كمیات الفقرات المتشابھ وتم ومجزء الكمیات بشكل مفصل  جداولفي 

الذي یضم الفقرة المصاغة بأسلوب ھندسي وحسب  األسعارول اوتنظیمھا داخل جد

 ةھذه االسلوب الذي تم اتباعھ في محور بحثنا ھذا اعطى سھولھ ومرون. المواصفات

وسرعة كبیرة في مراجعھ الكمیات وحساب مجمل الكمیات وبالتالي اعداد جداول 

تتضمن الفقرات بالتسلسل لبناء ھذه  الكمیات التي تم عمل جداولحیث .سعاراال

 ةحیث یتضمن كل جدول فقره من فقرات المبنى و توجد فیھ كل تفاصیل الفقر  ةالبنای

ط یوجد علیھا ئتم عمل خراو ةالفقر لحساب ھذه ةمن االحجام و الكمیات المطلوب

اضافة الى اعداد تخطیط .  حسب المخططات الفقرة و تلك اتتفاصیل حسابتوضیح 

بمعونة  زمني للمشروع وتخمین الوقت االزم لالنجاز كل فقرة وبالتالي المشروع

  .MS Projectبرنامج 

  

  

 



  املــقــدمــة
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  :ة ــدمــقــامل

ن الخطوة التي یبدأ فیھا اي مشروع ھي دراسة متطلبات رب العمل او الجھة إ       

المنتفعة ، وفي ھذه المرحلة یتم ترجمة ھذه المتطلبات من قبل المھندس المعماري 

، ویمكن حساب الكلفة التقدیریة لھذه المساحات ) Spaces(الى مساحات او حجوم 

  . او الحجوم باتباع احدى طرق التخمین

بعد عرض المقترحات الخاصة بالمساحات او الحجوم على رب العمل واستحصال   

الموافقة المبدئیة ، یتم اعتماد الكلفة التقریبیة كمیزانیة مستھدفھ للمشروع وعلیھ 

رقابة لغرض ضمان عدم الخروج عن ھذه الكلفة خالل یستوجب اعتماد اسلوب 

بعد اعداد الكلفة المستھدفة یتم اعداد خطھ ، . انجاز التصامیم التفصیلیة  للمشروع 

التي ھي اداة السیطرة على ضوء مخططات معماریة اولیھ واقتراحات تصمیمیة 

من وز كل مقترح لغرض الوقوف على كلفتھ ووقت مختلفة ، ویتم تخمین كلفة

بعد ان تتم المداولة والمناقشة مع كافة االختصاصات وتحدید الھیكل  المتوقع لالنجاز

لمقترح والوقت االنشائیة ، ویقوم بعدھا مھندس الكلفة بحسابات تخطیط الكلفة 

  . متطلبات صاحب العمل ومتطلبات االقتصاد  یوفرتصمیمي تم اختیاره والذي 

على توفر المعلومات وان الجھات التصمیمیة تعتمد  والوقت ان اعداد خطھ الكلفة

یجب ان تخزن فأن المعلومات عن كلفة المشاریع التي تحال الى شركات ومقاولین ، 

وھذه یمكن ان تكون بصیغة اسعار لـ فقرات البناء او تحلیل كلفة المشاریع المعلومة 

 .كلفتھا الحقیقة على عناصرھا الرئیسیة 
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  الفصل االول
  التخمني وانواعه

 : لمقدمةا ١-١

ان عملیة التخمین ھي عبارة عن عملیة حساب الكمیات واالسعار وذلك للحصول على كافة االعمال 

 .الھندسیة على اختالف انواعھا من ابنیة وطرق وجسور وحفر اقنیة وسدود وغیر ذلك 

تكالیف التي یجب ان الیزید أو ینقص عن ان مثل ھذا التخمین یجب ان یحدد بصورة مضبوطة لكافة ال

ئر الرسمیة تستعین بالتخمین لرصد المبالغ الالزمة واان كافة الشركات والد%))٥ – ٢((+نسبة 

لعمل تخمین لمشاریعھا ولھذا وجب على المھندس او الشخص القائم بعملیة التخمین ان یكون مستعدا ً 

وكل راسة الشروط العامة والخاصة والخرائط والمواصفات قریب جدا ً من الكلفة الحقیقیة مستندا على د

محتویات المقاولة وعلیھ االتصال بأصحاب االعمال والمقاولین ومجھزي المواد على اختالفھا والتأكد 

من أجور العمال الماھرین وغیر الماھرین لذلك العمل من اكثر من مصدر واحد لیكون اكثر دقة في 

  . التخمین قریبة جدا ً الى الحقیقة  عملیة التخمین وتكون نتائج

 :الغرض من التخمین   ١-٢

یكون التخمین عادة لألعمال والمشاریع الھندسیة والصناعیة قبل القیام بھذه المشاریع لیتسنى معرفة 

التي ال یمكن معرفتھا بصورة الكلفة الالزمة للمشروع بصورة تقریبیة اي تكون قریبة من الكلفة الحقیقیة 

ثابتا ً عن كلفة المشروع بصورة مائة بالمائة اي ان القائم بأعمال التخمین ال یعطي رقما ً صحیحة 

قطعیة بل في وسعھ ان یعطي رقما ً بین حدین قد یتجاوز احدھما المبلغ النھائي بعد اكمال المشروع 

ء التخمین وھذا الرقم ھو الذي سیستعملھ المقاول عند انشاء المشروع ، وال یقتصر الغرض من اجرا

فحسب بل تعتبر المعلومات التي توفرھا عملیة التخمین كلفة المنشأ خالل مراحل على حساب الكلفة 

  . اعداد مستندات المناقصة مھمة جدا ً وذلك لغرض السیطرة واداء العمل خالل مراحل التنفیذ 

  

 :الفوائد المتوقعة من عملیة التخمین   ١-٣

 .األساس إلعداد مستندات المقاولة تكون ھذه الحساباتوحساب الكلفة المتوقعة للمنشأ  -١

 .حساب قیمة العمل المنجز لغرض اجراء التسلیف على االعمال المنجزة  -٢

على اعمال اضافیة غیر مبینة في معظم االعمال االنشائیة قد تشتمل : تقییم االعمال االضافیة  -٣

  .التصمیم االصلي 

یمكن لمھندس رب العمل تقدیم التقاریر عن الكلفة المتوقعة  :اعداد تقاریر الكلفة الى رب العمل  -٤

 .لجمیع التغیرات التي یمكن اجراءھا للتصمیم االصلي 
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   :المخمن في تسعیر االعمالاألسس التي یرتكز علیھا   ١-٤

 ''Material Cost''كلفة المواد االولیة الجیدة الواصلة للموقع  -١

 -:تقسم الى و ''Cost Laber''كلفة االیدي العاملة  -٢

 ) .اجور اسبوعیة ( و ) اجور یومیة ( اجور العمال  -

 -:مقاولة ثانویة وتشمل  -

 االعمال الخشبیة للقوالب   - أ

 اعمال التسلیح   - ب

 احیانا ً اعمال الصب  - ت

  ''over head cost''المصاریف العامة والخاصة للمشروع  -٣

 :كلفة المشروع اسعار االعمال والعوامل التي تؤثر على    ١-٥

لف كلفة االعمال الھندسیة باختالف الظروف العامة للعمل كالزمان والمكان وغیرھا وفیما یلي اھم تخت

  - :العوامل التي تؤثر على كلفة كل عمل ھندسي 

 .موقع العمل والظروف الخاصة بموقع العمل  -١

 .وجود العمال الماھرین وغیر الماھرین في موقع العمل  -٢

 .ع العرض والطلب الحالة االقتصادیة العامة ، وموضو -٣

 .العطل والمناسبات واالعیاد المختلفة  -٤

حالة الطقس في فترة العمل ، واختالفھا بین فصل وآخر ویعتبر الطقس في العراق بصورة عامة  -٥

 .معتدال ً 

 .االعمال التحضیریة للعمل  -٦

 . غیرھا وء المصاریف االضافیة والدائمیة ،كالرواتب ، القرطاسیة واندثار االدوات المختلفة بالبنا -٧

 . توفر المواد والمكائن المستعملة  -٨
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  :اقسام التخمین    ١-  ٦  

التخمین یقسم التخمین الى قسمین رئیسیین بالنسبة الى الغرض الذي من اجلھ یوضع التخمین وھما 

   -:التقریبي والتخمین التفصیلي 

   ) (Approximate Estimatingالتخمین التقریبي  ١ -١ -٦

 Detailedیتم اعداد الكــلف التخمــین للمنشــأت وذلك قبــل البــدء بوضع بالتصامــیم النھائیــة 

Designs) (الغرض من اعداد الكلف ووضع المواصفات الفنیة والشروط الخاصة والعامة للمقاولة ، و

   -:ھو ما یلي التخمینیة 

 .التعرف على كلفة   المنشأة بصورة سریعة  -١

 ) . (Alternativesارنة بین عدة بدائل اجراء المق -٢

 .للتحقق من كلفة المنشأ المخمن بالطریقة التفصیلیة  -٣

١-١-٦ - a  بصورة تقریبیة المنشآتالطرق المستخدمة لتخمین كلفة :-  

   -:بصورة تقریبیة منھ ما یلي  المنشآتھنالك عدة طرق مستخدمة لحساب كلفة 

 :   (Floor – Area Method )طریقة مساحة البناء  -١

، االبنیة من االبنیة مثل المكاتب المدارس ة ألنواع عدیدةینستخدم ھذه الطریقة لتخمین الكلفة التقریب

  . السكنیة ، المستشفیات ، الخ 

عند استخدامھا لحساب كلفة بنایة جدیدة اعتمادا على نتائج استخلصت من  ةوتعتبر ھذه الطریقة مثالی

  .بنایة تم تنفیذھا بالفعل 

   - :لألبنیة المتعددة الطوابق ھنالك فرضیتان فیما یتعلق بالكلفة ھما    

 .تعتبر جمیع الطوابق من ضمنھا السرداب والسقف ذات كلف متساویة للمتر المربع   - أ

 .یعتبر السرداب والسقف ذات كلف للمتر المربع مختلفة عن باقي الطوابق   - ب

  ) Cubic method(طریقة حجم البناء  -٢

، ) االرتفاع(البناء اكثر دقة من الطریقة االولى كونھا تأخذ بنظر االعتبار البعد الثالث  تعتبر طریقة حجم

یتم العمل بھذه الطریقة بعد حساب حجم البنایة وتقدیر كلفة المتر المكعب من البناء استنادا الى كلفة بنایة 

  .تم تشیدھا فعال

    (Approximate Quantities )طریقة الكمیات التقریبیة  -٣

تعتمد ھذه الطریقة على حساب كمیات تقریبیة لفقرات كافة البناء مثل االسس ، الھیكل ، السقوف ، 

  .البواب وغیرھا وتسعر كل فقره للوصول الى كلفة كلیة للمشروع 
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١-١-٦- b:  التعدیالت على االسعار السابقة لغرض التخمین التقریبي   

ً یستوجب اخذ النقاط التالیة لدى اعتماد تحالیل الكلفة لمشاریع منفذه مسب ً لغرض تخمین الكلفة تقریبیا قا

  : بنظر االعتبار 

في المشروع تحت الدراسة مقارنة بالمشروع   (Finish )مستوى المواصفات الفنیة واالنھاء  -١

 . السابق 

التاریخ الذي وردت فیھ اسعار المشروع السابق وتاریخ اعداد الخطة للمشروع تحت الدراسة  -٢

 . في االسعار على كلفة المشروع   (Inflation )ب تأثیر التضخم لغرض حسا

 . موقع المشروع السابق وموقع المشروع الجدید  -٣

 . الشروط العامة والخاصة للمشروع الجدید مقارنة بالمشروع السابق  -٤

 . تركیب البناء وبالخص الھیكل االنشائي ومدى اختالفھ عن المشروع السابق  -٥

ھا وتأثیر ذلك على كلفة تشیید المشروع الجدید مقارنة بالمشروع السابق شكل البنایة وارتفاع -٦

 . المائل لھ 

  )  (Detailed Estimating التخمین التفصیلي  -: ٢ -١-٦

یتم اعداد التخمینات التفصیلة للمنشأ بعد تقسیمھ الى فقرات وتخمین كلفة ھذه الفقرات بعد تحلیل كلفتھا 

 Overheadsالمكائن باالضافة الى تقدیر المصاریف االضافیة او التحلیالت الى كلفة المواد ، العمال و

 ُ   .وتتم ھذه العملیة عادة من قبل المقاول عند تقدیمھ لعطاءه المتعلق بتنفیذ اي منشا

  

 .ى ھذا النوع وسنتطرق لھا في الفصول القادمةوسوف تتركز دراستنا عل    
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  لثانيالفصل ا
  أساليب التخطيط الزمني

Planning techniques in the Construction project 

  سالیب السیطرة والمتابعة في تنفیذ المشاریعا  ١-٢

ً منتظمة ومنسقة لتسھم مساھمة جادة في  یتطلب تنفیذ المشاریع االنشائیة ، وخاصة الكبیرة منھا جھودا

وغیرھا وعلى ھذا االساس فقد تناول ... ت من كلفة وزمن وغایة انجاح التنفیذ وفق كافة المتطلبا

م  باھتمام كبیر وأخذوا یبحثون عن الوسائل واالسالیب التي  ١٩٠٠المختصون ھذا الموضوع منذ عام 

ً لطبیعة العمل ومراحلھ  اضافة الى ، من شأنھا تنسیق العملیة التنفیذیة وجعلھا منظمة ومتسلسلة وفقا

مرة اثناء التنفیذ الجل التأكد من سالمة سیر العمل في كل مرحلة من مراحلھ ،وبالتالي المتابعة المست

ً لتحسین التنفیذ من إحدى نواحیھ    .اجراء اي تصحیح تراه االدارات المسؤولة ضروریا

  تقسیم المشروع الى مراحل وفعالیات ٢-٢

یغ واسلمھا ، یتم تقسم المشاریع لتسھیل مھمة التخطیط و اإلدارة في تنفیذ المشاریع وفق افضل الص

اإلنشائیة الى مراحل عمل بحیث یمكن تنفیذ قسم منھا بصورة مستقلة عن القسم اآلخر او بشكل ینسجم 

  .ویترابط مع المراحل االخرى 

  الطرق المختلفة في جدولة وتخطیط المشاریع اإلنشائیة ٣-٢

     Bar Chartجدول تقدم العمل  - 1

ل على شكل رسم بیاني یظھر فیھ مراحل العمل لمشروع معین والكمیات والوحدات یكون جدول تقدم العم

وسرعة انجاز كل مرحلة والتاریخ التقریبي البتداء واكمال كل مرحلة ، ویمكن تثبیت التقدم الفعلي 

  .للمشروع على نفس ھذا الجدول وذلك لتسھیل معرفة سرعة انجاز العمل حسب الخطة الموضوعة ام ال

شروع باعداد جدول تقدم العمل لمشروع ما یجب تقسیم ھذا المشروع الى مراحل مناسبة كما ویجب قبل ال

حساب كمیة االعمال التي ستنجز تحت كل مرحلة وتخمین سرعة انجاز كل مرحلة ، وھنا تجدر االشارة 

لحاصل من الى انھ باالمكان وضع سماح مناسب یأخذ بنظر االعتبار التأخر الزمني النجاز المشروع ا

الخ ولغایة تخمین سرعة انجاز العمل یجب األخذ بنظر االعتبار الحالة ... جراء سوء االحوال الجویة 

االقتصادیة اي انجاز المشروع بأقصر مدة واقل كلفة ممكنة ، وبعد اكمال جدول تقدم العمل یجب اعادة 

  .ةدراستھ مرة اخرى لغرض ایجاد امكانیة احداث بعض التغیرات الضروری

  



  التخطيط الزمني أساليب                                                                     ثانيالفصل ال

]٨[ 
 

   Gantt Chartمخططات كانت - 2

ً في تخطیط وجدولة المشاریع اإلنشائیة ، وقد تم إعداده  یعتبر مخطط كانت أفضل وأكثر الطرق انتشارا

  .الذي یعتبر من أشھر رواد اإلدارة العلمیة في أمریكا) ھنري كانت(وتطویره من قبل 

لعمل ، وان مكونات ھذا المخطط تتلخص ان مخطط كانت یبین طریقة العمل ومدى التقدم في خطة ذلك ا

بوجود الخطوط العمودیة التي تھیئ مساحات لمثل قسمة متساویة للوقت وللعمل المنجز في ذلك الوقت، 

اما الخطوط االفقیة المرسومة خالل االعمدة فإنھا تبین العالقة بین كمیة العمل المنجز والعمل الموضوع 

ع على رأس االعمدة التواریخ وان وصف الفعالیات یدخل في وتوض) أي العمل المقترح(في الجدول 

عمود التفاصیل الخاص بالفعالیات حیث یوضع في جھة ولتبیان تاریخ ابتداء الفعالیة تؤشر باشارة زاویة 

قائمة من بدایة العموداالفقي، اما التاریخ الذي تنتھي بھ الفعالیة فیؤشر بزاویة قائمة ایضا ویرسم خط 

  .ى الزوایا القائمة یوضح الوقت الكلي في الجدول والذي تستغرقھ تلك الفعالیاتخفیف یصل ال

ً او تقدم انجاز الفعالیات،  كما ویرسم خط سمیك یوضع تحت الخط الخفیف لیبین كمیة العمل المنجزة فعال

  .ط لھ ونسبة طول ھذا الخط السمیك الى الخط الخفیف ھي نفس نسبة كمیة العمل المنجز الى العمل المخط

  مراحل إعداد جداول كانت

 .تحلیل المشروع اإلنشائي وتحدید الطریقة واألسلوب المطلوب إتباعھا في العمل -١

 .بحیث یمكن وضع جداول زمنیة لتنفیذھا) او فعالیات(تجزئة المشروع إلى عملیات إنشائیة  -٢

 .تقدیر الوقت الالزم النجاز كل فعالیة -٣

سب تتابعھا الزمني  مع مراعاة الفعالیات التي یجب ان درج الفعالیات على جھة من المخطط وح -٤

 .تنجز حسب ترتیب معین وتلك التي یمكن ان تنجز في نفس الوقت 

یرسم خط من جھة الى اخرى  لكل فعالیة وبالشكل الموضح لیحدد الوقت المستغرق او المطلوب  -٥

ل فعالیة وبین خط اتمام ھذه النھاء تلك الفعالیة ویمثل الفرق بین الوقت الموضح بالرسم النھاء ك

  .الفعالیة حقیقة الوقت الواجب إضافتھ إلتمام ھذه الفعالیة

  ممیزات مخططات كانت

توفیر القدرة على تصویر خطة االعمال االنشائیة وجداولھا الزمنیة وتقدم العمل فیھا وتنظم على شكل  -١

 ً   .التأخیرفي بعض االعمال المتأخرة وبالتالي یمكن تحدید كمیة . اعمدة على المخطط كما ذكر سابقا

  . كما یمكن معرفة الفعالیات التي یمكن ان تنجز بوقت مبكر قبل الوقت المقرر لھا  - 2

  .وكذلك یمكن تحدید وقت التأخیر في المشروع بمعرفة التأخیر الناجم عن انجاز بعض الفعالیات  - 3

ً الوقت الكلي المتوقع النجاز الم  - 4   .شروع بكافة فعالیاتھ والمخطط یحدد ایضا
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  المخططات الشبكیة  -٣

م في مجال صناعة التشیید ومنذ ذلك التأریخ وما زال  ١٩٥٠بدا استخدام التخطیط الشبكي مع مطلع عام 

ان طرق تحلیل الشبكات في التخطیط وبرمجة المشاریع ،  التطویر مستمرا في تخطیط المشاریع اإلنشائیة

 C.P.M ) (Critical Path Methodن االول ھو اسلوب المسار الحرج قد بدأت في اسلوبین منفصلی

اسلوب التقییم )  PERT )Project Evaluation and Review Techniqueوالثاني ھو بیرت 

  .ومراجعة البرامج

ھو المخططات الشبكیة ولكن في المسار الحرج  PERTوC.P.M ان القاعدة االساسیة في نظامي  

وجعلوا ھذه الفعالیات موجھة والمدة ، ھا مكونة من عدة فعالیات وربط بین بعضھا صورت المشاریع وكأن

 فانھم ربطوا بین االحداث PERTاما في نظام ، الالزمة إلنجاز الفعالیة حددت واصبحت غیر احتمالیة 

المسار (وقد اختلفت طریقة .وجعلوھا موجھة ولكنھم جعلوا المدة الالزمة لإلنجاز الفعالیات احتمالیة 

، من حیث ان المسار الحرج اخذ بنظر االعتبار الفعالیات بدال من االحداث )بیروت(عن طریق )الحرج

  .ددكما انھ لم یؤخذ بنظر االعتبار اي عامل من عوامل عدم التأكد من الوقت المح

  Critical Path Methodطریقة المسار الحرج  ٤-٢

و ذلك نظرا لكثرة . و تعتبر ھذه الطریقة من اشھر طرق التخطیط المستخدمة في مشروعات التشیید 

و ، وسھولة متابعة المشروع من خالل ھذه الشبكة ، البیانات التي یمكن ایضاحھا على التخطیط الشبكي 

و . رأ على ظروف اي من االنشطة و اثر ذلك على زمن و تكلفة المشروع دراسة توابع اي تغییر قد یط

من اھم ما یمییز طریقة المسار الحرج في تخطیط مشروعات التشیید ھو استخدامھا على نطاق كبیر جدا 

  . مع معظم برامج الحاسب االلي المصممة ألدارة و تخطیط المشروعات 

  : ا یلي و یمكن تلخیص اھم خطوات ھذه الطریقة فیم

  .یتم تقسیم المشروع الى عدد من االنشطة یتناسب مع الدقة المطلوبة و اھمیة المشروع  -١

  . یتم تحدید عالقة االنشطة مع بعضھا البعض -٢

و عدد اطقم ، و ذلك بعد تحدید حجم العمل في كل نشاط ، یتم حساب الزمن الالزم ألنجاز كل نشاط  -٣

  .االنتاجیة ÷ العمل = و بألتالي الزمن . ل العمل الالزم النجاز ذلك العم

  .یتم رسم الشبكة التخطیطیة بناء على عالقة االنشطة مع بعضھا البعض  -٤

توقیع اي بیانات مھمة او تواریخ على الشبكة مثل تحدید مواعید خاصة لبعض االنشطة او للمشروع  -٥

  . ككل

  .نھایات المبكرة و المتأخرة لالنشطةحساب الشبكة لتحدید زمن المشروع و البدایات و ال -٦

  ).و ھو الذي یمر بأالنشطة الحرجة(تحدید االنشطة الحرجة و المسار الحرج  -٧

  . تطویر الشبكة كلما استدعي االمر و حسب سیرة العمل في مرحلة التنفیذ -٨
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        Duration of Activities تحدید الزمن الالزم النجاز كل الفعالیة ٥-٢

الزمن الالزم النجاز بنود المشروع یستلزم اوال اختیار وحدة قیاس الزمن المناسب للمشروع ھل  ان تحدید

و ذلك بعد حذف ایام ، ) ستة و عشرون یوما(ام شھر عمل ) ستة ایام(ھي یوم عمل ام اسبوع عمل 

  . العطالت المعتادة حسب البلد الذي ینفذ فیھ المشروع 

و حساب كمیات االعمال في كل بند من بنود المشروع ، سب للمشروع و بعد اختیار وحدة الزمن المنا

یقوم مسئولو التخطیط بأالشتراك مع ذوي الخبرة باختیار و تحدید اسلوب االمثل و المناسب لتنفیذ جمیع 

و من ثم یمكن تحدید عدد اطقم العمل المناسب لكل بند مثل المعدة المناسبة و عددھا و عدد العمال . البنود 

و كذلك حساب كمیات المواد الالزمة لكل بند و بالتالي یمكن معرفة ، لمھـــرة و عدد العمال العادیین ا

  : انتاجیة اطقم العمل في كل بند ثم یتم حساب زمن البند من المعادلة التالیة 

  

  

  استخدام الحاسبات في تخطیط وبرمجة مشروعات التشیید ٦-٢

ید البد من ان یستفید من التقدم السریع في علوم الحاسبات ومن مما الشك فیھ ان مجال صناعة التشی

االمكانات الھائلة التي توفرھا تلك االلة وخاصة قدرتھا العظیمة على حفظ المعلومات والبیانات والسرعة 

والدقة في معالجة وتجنب اي تداخل لتلك البیانات وھذا باإلضافة الذاكرة الھائلة القادرة على تخزین 

اع المعلومات بسرعة فائقة مما ادى الى ظھور العدید من برامج الحاسبات التي تخدم في مجال واسترج

ومن  البرامج التي تستطیع من خاللھا إنشاء جدول زمني  ، تخطیط وبرمجة مشروعات التشیید 

  . )EXCEL  ،  MS PROJECT   ،PRIMAVERA   (بالكمبیوتر 

الرھیبة في حجم  في تقنیھ صناعھ التشیید باإلضافة الى الزیادة في االعتبار التطور السریع أخذنافاذا 

الھائلة التي  اإلمكاناتاالستعانة باستخدام  كل منھا قادنا ذلك الى الحكم بضرورة وخصوصیةالمشروعات 

  .توفرھا ھذه البرامج  في ھذا المجال 

ن اقتن ن المستحس ھ م ا فان اض تكلفتھ غیرة وانخف بات الص ار الحاس ع انتش ذه وم اء ھ

زمن  اب ال یط واحتس ال التخط ي مج یید   ف ناعھ التش ي ص تخدامھا  ف زة واس األجھ

ة  ات المتابع ھل عملی ا یس ا مم اإلدارة العلی ع ب ربط المواق ة ل روع وخاص از المش النج

  .وسرعة اتخاذ القرار في الوقت المناسب وعلى اسس علمیھ  جیدة 

  

  

 

  االنتاجیة/ حجم العمل في الفقرة = زمن الفقرة 



  التخطيط الزمني أساليب                                                                     ثانيالفصل ال
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  ومتابعة مشروعات التشییدمخرجات البرامج المختصة في مجال التخطیط  ٧-٢
یمكن استخراج الكثیر من المعلمات وبسرعة فائقة جدا بعد مرحلة إدخال البیانات السابقھ الخاصة 

وھذه المخرجات تختلف من برنامج إلى اخر ولكن بصفھ عامھ یمكن اجمال اھم المخرجات . بالمشروع
  :فیما یلي 

لبدایات والنھایات المبكرة والمتأخرة  لكل بند وفترة الجداول الزمنیة  لبنود المشروع  ومحدد بھا ا-١

  .لھذه البنود وكذالك البنود الحرجة ) T.F(السماح الكلي

  ).Network(الرسم الشبكي للمشروع  -٢

  ).Bar Chart(الجدول البیاني للمشروع  -٣

  .د وكفائھ االستخدامالعالقة الزمنیة للموارد المختلفة  وبالتالي التوزیع التكراري الستخدام كل مور -٤

  ).Cash Flow(منحى التدقیق المالي  -٥

  ).Time/Cost Relationship(دراسة عالقة زمن التنفیذ بتكلفة المشروع  -٦

  .دراسة وتحلیل المخاطر التي قد یتعرض لھا المشروع وكیفیة التعامل معھا  -٧

  ).Cost Control(تقاریر مراقبھ المصروفات  -٨

حاسب االلي تتطور ولتقدم لمخططي برامج مشروعات التشیید المعلومات الالزمة في وستظل برامج ال   
  . أوقات اقل وبدقة اكبر

  

  .لتخطیط الزمني للمشروع   MS Projectوفي محور دراستنا  تم استخدام برنامج 
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  ثالثالفصل ال

  ندسيةاهلربامج ال

   -:املقدمة  ١- ٣

المناطة بالمھندس  األعمالومذھل كل ر الحدیثة سھلت بشكل كبی التكنولوجیةكثرة التطور واستخدام 

والفني العامل في اختصاص الھندسة المدنیة سواء بالتخمین او التصمیم او التنفیذ ومن البرامج العدیدة 

الذي سھل كثیرا من عملیات الرسم الھندسي  )AutoCad(والمشھورة في الرسم الھندسي برنامج 

) Excel( م لوحة واحدة وكذلك برنامجالتقلیدیة اذ كان الرسم الیدوي یستغرق جھدا جھیدا وایام في رس

 حسابات االلة الحاسبة والدقیقة لكافة العملیات الحسابیة سواء في التخمین  وكذلك في برالذي یعت

الحاسبات  ھبرامج االخرى التي تدخل ضمن سیاق عمل المھندس وتسھل علیلوغیرھا من ا التصامیم

ي یستفاد منھا في التخطیط ومتابعة المشروع ھو ومن البرامج الت،  االساسیة والتي تأخذ وقت اطول

وكذلك یبین كل مراحل انجاز المشروع خالل التنفیذ ومراقبة الموارد المتوفرة  )MS Project(برنامج 

  .الیھ 

التي تم االستفادة منھا في عملنا ھذا وھیا  امجنبذة مختصرة عن البر توضیحلذا سیتركز ھذا الفصل ب 

  .)MSProject(وبرنامج) Excel(وبرنامج  )AutoCad(برنامج 
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  :برنامج االوتوكاد٢ - ٣
الرسومات التي تم الحصول علیھا من موقع المھندسین العرب  وتعدیل تم االستفادة من البرنامج في رسم

)www.arab-eng.org  ( والتي تتضمن خرائط معماریة لبنایة حكومیة  األولوالموضحة في الملحق

غرف إداریة عدیدة وصالة انتظار تتضمن )           (لبنایة حكومیة الصدار البطاقة الموحدة بمساحة تعلیمیة 

  . طابق واحدتتكون من   كبیر ومجموعتین صحیة

ھو حساب األبعاد  ج االبعادواستخرا ومن الممیزات التي وفرھا برنامج االوتوكاد باالضافة الى مجال الرسم

وكذلك حساب مساحة ھذه األشكال مھما ما یكون شكلھا غیر نظامي او أشكال ) المحیط(المحیطة باألشكال 

ذات طبیعة كرویة حیث تم االستفادة من ھذه القیم في ادخالھا على معادالت برنامج االكسل المعدة مسبقا 

  .ل الرابعالجراء الحسابات التفصیلیة الموضحة في الفص

والتي  الفقرات في الصور ادناه لنا فتظھر)   Tools →inquiry(عن طریق وھذه الممیزات تم الحصول 

  .تسھل علینا حساب بعض االبعاد 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 للبنیة األولاالوتوكاد وموضح الطابق یوضح واجھة برنامج ) ٢-٣(شكل رقم 

 االوتوكاد برنامج  Tools →inquiry)(یوضح ) ١-٣(شكل رقم 
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  : برنامج االكسل ٣- ٣

إن برنامج االكسل ھو برنامج اوراق عمل فعال كما یطلق علیھ ویمكنك استخدامھ لتقییم البیانات ومراجعتھا 

ھو برنامج . وغیر احصائیة ةبفعالیة وكذلك في احتساب االرقام ومقارنتھا وانشاء تخطیطات وتقاریر احصائی

اكسل مفید لمعالجة البیانات و قد یستخدم للقیام . و الرسوم البیانیة ، القوائم ، جداول البیانات  إلنشاءیستخدم 

بعملیات حسابیة متقدمة تم تصمیم البرنامج عن طریق شركھ مایكروسوفت و یعتبر من اكثر البرامج 

ً على مستوى العالم و یزید عدد مستخدمیھ عن   ویتكون االكسل . ملیون مستخدم حول العالم  750استخداما

عمود ویرمز لھا  256وكل ورقة بھا جدول مكون  sheetمنھا ة من ورقات عمل تسمى الواحد

 ً حقل   حقل ویرمز او یعنون كل  16777216وطبعا  باألرقامصف ویرمز لھا  65536و  انكلیزیةبحروفا

یسمى  5مع الصف  Cبحرف العمود ورقم الصف الذان یتقاطعان في الحقل نفسھ فمثال في عند تقاطع العمود 

  .وھكذا C5الحقل الذي یتم تقاطعھما فیھ 

  

  

  

  

  

  

  

 یوضح واجھة برنامج االكسل) ٣-٣(شكل رقم   
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 -:الدوال المستخدمة  من برنامج االكسل في انجاز عملنا و

  .نستخدم الدالة للجمع الي خالیا یتم تحدیدھا:  دالة الجمع
   الى ١٠مكتوب فیھا االرقام من  A6ال  A1فمثال الخلیة من 

  منSUM ثم نبحث عن الدالة  A7نقوم بتحدید الخلیة  ٦٠ 
 FX  یظھر لنا مربع حوار نكتب الرقم االول ثم الثاني  

  .وھكذا او نقوم بتحدید نطاق الخالیا
  -:ھي الدالة المستخدمة 

=SUM (A1:A6) 
 

  .نستخدم الدالة للطرح الي خالیا یتم تحدیدھا:  دالة الطرح
  الى ١٠مكتوب فیھا االرقام من  ,A1  A2فمثال الخلیة 

  منMIN ثم نبحث عن الدالة  A3نقوم بتحدید الخلیة 20 
 FX  یظھر لنا مربع حوار نكتب الرقم االول ثم الثاني  

  .خالیاوھكذا او نقوم بتحدید نطاق ال
  -:الدالة المستخدمة ھي 

=MIN (A1;A6) 
 A1-A2=او 

  .نستخدم الدالة للضرب الي خالیا یتم تحدیدھا:  دالة الضرب
  الى ١٠مكتوب فیھا االرقام من  ,A1  A2فمثال الخلیة 

  ثم نبحث عن الدالة  A3نقوم بتحدید الخلیة 20 
  PRODUCT منFX یظھر لنا مربع حوار نكتب الرقم االول  
  .ثم الثاني وھكذا او نقوم بتحدید نطاق الخالیا 

  -:الدالة المستخدمة ھي 
=PRODUCT (A1;A6) 

 A1*A2=او 
  .نستخدم الدالة للقسمة الي خالیا یتم تحدیدھا:  دالة القسمة

  الى ١٠مكتوب فیھا االرقام من  ,A1  A2فمثال الخلیة 
  قامثم نقوم بتحدید الخالیا الم A3نقوم بتحدید الخلیة 20 

  .وبعدھا خلیة خلیة البسط 
  -:الدالة المستخدمة ھي 

  A1/A2=ھو 
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  MS PROJECTبرنامج  ٣- ٣

ھو من البرامج الشھیرة التي انتجتھا شركة میكروسوفت والتي تستخدم في مجال التخطیط وادارة المشاریع 

طفرة نوعیة في مجال حسابات الزمن وادارة الموارد التي یجب ان تتوفر للمشروع اذ یوفر ھذا وھو یمثل 

البرنامج كل االلیات التي یحتاجھا المستخدم في  استخراج الفالیات الحرجة والمسار الحرج وحسابات كل 

مخطط شبكي مترابطة مع التوقیتات لبدایة كل فعالیة ونھایتھا كما یتیح باالمكان عرض الفالیات على صورة 

  .بعظھا وموضح علیھا كل االزمنة والفترات اضافة الى اسلوب العرض الشریطي

وھذا البرنامج یتیح الدارة المشروع تثبیت نسب االنجاز على كل فعالیة كنسبة مئویة اضافة الى استخراج 

  .نسبة انجاز المشروع عند كل توقیت یراد معرفتھ اثناء التنفیذ

  

  

 برنامج االكسلالدوال المستخدمة یوضح ) ٤-٣(شكل رقم 
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  رابعالفصل ال
  احلسابات

  :ة ــدمـقــم ١- ٤
 أنواعتمثل التخمین التفصیلي وھو النوع الثاني من  الفصل ھذا  فيالحسابات 

الوارد ذكرھا في  تم حسابھا باستعمال الدوال المختلفة لبرنامج االكسل والتي التخمین

حیث قدم البرنامج تسھیالت تعد ھائلة ومتمیزة اذا ما قورنت مع  الفصل الثالث

  .الناتجة من ضرب االبعاد الحسابات الیدویة

االبعاد من طول وعرض وارتفاع وقیم اخرى كالمساحة والمحیط لالشكال وھذه 

لقیاس اما عن طریق ببرنامج االوتوكاد حیث تم اتم قیاسھا جمیعا في الغیر منتظمة 

االبعاد بشكل مباشر من الرسم او باستعمال بعض الخصائص التي قدمھا برنامج 

الغرفة او مساحة  أبعاداالوتوكاد في قیاس المحیط لجدران بالكامل من دون قیاس 

السقف بالكامل باستخدام خاصیة حساب المحیط مع المساحة والتي تم التطرق الیھا 

  .ثالثفي الفصل ال

التسھیالت التي قدمتھا لنا ھذه البرامج تمكننا من حساب كافة الكمیات مھما تكون ان 

   .كبیرة وذات تفاصیل كثیرة ومعقدة في وقت قصیر ومثالي

وتم تنظیم ھذه  نھائي یتضمن ھذا الفصل كل الحسابات التي یتطلبھا إعداد كشف

وتم في جداول الكمیات ، سعاراألجداول و كمیاتالجداول الحسابات على شكل 

حساب جمیع  الفقرات المطلوبة لتخمین ھذه البنایة بالتفصیل حسب المخططات في 

یتطابق مع ملخص رات بشكل قالف صیاغة األسعاروتم في جداول ،  -١-ملحق رقم 

أدارج الكمیة  وتم -٢-المواصفات المتعارف علیھا والوارد ذكره في ملحق رقم 

سابات جداول الكمیات بحیث أصبح جدول األسعار ملخص الكلیة لكل فقرة من ح

 .لفقرة والكمیة 
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 )    1(     جدول رقم                                                         اعمال حصر الكمیات                                                                             
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : خرسانھ صب السقف
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
)-(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 s1 mᵌ 1 3.31 3.36 0.18 2.001888 / 2.001888 

2 s2 mᵌ 1 3.31 3.2 0.18 1.90656 / 1.90656 

3 s3 mᵌ 1 5.21 7.24 0.18 6.789672 / 6.789672 

4 s4 mᵌ 1 3.5 4.7 0.18 2.961 / 2.961 

5 s5 mᵌ 1 2.1 3.55 0.18 1.3419 / 1.3419 

6 s6 mᵌ 1 3.5 3.6 0.18 2.268 / 2.268 

7 s7 mᵌ 1 3.5 6 0.18 3.78 / 3.78 

8 s8 mᵌ 1 3.5 4.7 0.18 2.961 / 2.961 

9 s9 mᵌ 1 1.8 2.25 0.18 0.72576 / 0.72576 

10 s10 mᵌ 1 1.91 2.24 0.18 1.608984 / 1.608984 

11 s11 mᵌ 1 6.05 4.68 0.18 3.89862 / 3.89862 

12 s12 mᵌ 1 6.05 3.58 0.18 3.8115 / 3.8115 

13 s13 mᵌ 1 6.05 3.5 0.18 6.58845 / 6.58845 

14 s14 mᵌ 1 6.05 6.05 0.18 5.09652 / 5.09652 

15 s15 mᵌ 1 2.29 4.68 0.18 1.475676 / 1.475676 

16 s16 mᵌ 1 2.29 3.58 0.18 1.475676 / 1.475676 

17 s17 mᵌ 1 2.29 3.5 0.18 1.4427 / 1.4427 

18 s18 mᵌ 1 2.29 6.05 0.18 2.49381 / 2.49381 

19 s19 mᵌ 1 3.5 4.7 0.18 2.961 / 2.961 

20 s20 mᵌ 1 4.96 4.68 0.18 4.178304 / 4.178304 

21 s21 mᵌ 1 3.46 3.58 0.18 2.229624 / 2.229624 

22 s22 mᵌ 1 3.46 3.5 0.18 2.1798 / 2.1798 

23 s23 mᵌ 1 3.46 6.05 0.18 3.76794 / 3.76794 

24 s24 mᵌ 1 4.61 4.7 0.18 3.90006 / 3.90006 

25 s25 mᵌ 1 4.1 4.7 0.18 3.4686 / 3.4686 

26 s26 mᵌ 1 4.4 4.7 0.18 3.7224 / 3.7224 

27 s27 mᵌ 1 3.3639 / 0.18 0.605502 / 0.605502 

 
  المجموع

       
79.640946 
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 خرسانھ صب السقف ) 1( خارطة رقم 
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 )    2    ( جدول رقم                                         ل حصر الكمیات              اعما                                                                              

Measurement Sheet 

 الثانویةقیاسات اعمال : السقوف 
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 c1 m² 1 3.31 3.36 / 11.1216 / 11.1216 
2 c2 m² 1 3.31 3.2  / 10.592 / 10.592 
3 c3 m² 1 5.21 7.24  / 37.7204 / 37.7204 
4 c4 m² 1 3.5 4.7  / 16.45 / 16.45 
5 c5 m² 1 2.1 3.55  / 7.455 / 7.455 
6 c6 m² 1 3.5 3.6  / 12.6 / 12.6 
7 c7 m² 1 3.5 6  / 21 / 21 
8 c8 m² 1 3.5 4.7  / 16.45 / 16.45 
9 c9 m² 1 1.8 2.25  / 4.05 / 4.05 
10 c10 m² 1 1.91 2.24  / 4.2784 / 4.2784 
11 c11 m² 1 6.05 4.68  / 28.314 / 28.314 
12 c12 m² 1 6.05 3.58  / 21.659 / 21.659 
13 c13 m² 1 6.05 3.5  / 21.175 / 21.175 
14 c14 m² 1 6.05 6.05  / 36.6025 / 36.6025 
15 c15 m² 1 2.29 4.68  / 10.7172 / 10.7172 
16 c16 m² 1 2.29 3.58  / 8.1982 / 8.1982 
17 c17 m² 1 2.29 3.5  / 8.015 / 8.015 
18 c18 m² 1 2.29 6.05  / 13.8545 / 13.8545 
19 c19 m² 1 3.5 4.7  / 16.45 / 16.45 
20 c20 m² 1 4.96 4.68  / 23.2128 / 23.2128 
21 c21 m² 1 3.46 3.58  / 12.3868 / 12.3868 
22 c22 m² 1 3.46 3.5  / 12.11 / 12.11 
23 c23 m² 1 3.63 6.05  / 21.9615 / 21.9615 
24 c24 m² 1 4.4 4.7  / 20.68 / 20.68 
25 c25 m² 1 4.1 4.7  / 19.27 / 19.27 
 416.3239              المجموع الكلي  
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 الثانویةالسقوف  ) 2( خارطة رقم 
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Measurement Sheet 
 قیاسات اعمال : مرد الماء                                                                                                                     

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 M1 m³ 1 10724.05 0.125 0.3 402.151766 / 402.1517663 
2 M2 m³ 1 2174.307 0.125 0.3 81.53652 / 81.53652 
3 M3 m³ 1 2110 0.125 0.3 79.125 / 79.125 
 m³ 1 17.98 0.125 0.2 0.43152 / 0.43152 مرد الماء للبیتونة  4

                  
 161.09304               المجموع الكلي

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 مالحظة / تم قیاس محیط الطول لمرد الماء بواسطة برنامج االوتوكاد



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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                       مرد الماء )3( خارطة رقم 

   



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )    4    ( جدول رقم اعمال حصر الكمیات                                                                       

Measurement Sheet 
 والشبابیكاالبواب  حساب

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 W1 m³ 1 2 0.25 0.38 0.19 / 0.19 
2 w2 m³ 8 2 0.25 0.38 1.52 / 1.52 
3 w3 m³ 8 1.5 0.25 0.38 1.14 / 1.14 
4 w4 m³ 1 1.2 0.25 0.38 0.114 / 0.114 
5 w5 m³ 1 3 0.25 0.38 0.285 / 0.285 
               

6 D1 m³ 7 1.5 0.25 0.38 0.9975 / 0.9975 
7 D2 m³ 7 1.3 0.25 0.38 0.8645 / 0.8645 
8 D3 m³ 4 1.5 0.25 0.38 0.57 / 0.57 
9 D4 m³ 2 2.1 0.25 0.38 0.399 / 0.399 

10 D5 m³ 1 3.5 0.25 0.38 0.3325 / 0.3325 
11 D6 m³ 1 1.7 0.25 0.38 0.1615 / 0.1615 
12 D7 m³ 1 1.9 0.25 0.38 0.1805 / 0.1805 
13 D8 m³ 1 1.5 0.25 0.38 0.1425 / 0.1425 
14 D9 m³ 1 1.5 0.25 0.38 0.1425 / 0.1425 
15 D10 m³ 1 1 0.25 0.38 0.095 / 0.095 

 7.1345               المجموع الكلي
                    
                    
                    
                    
                    



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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  والشبابیكاالبواب  )4( خارطة رقم 

  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات

 

 

 
         

2
6

 

 

   

)   5اعمال حصر الكمیات                                                                       جدول رقم (                                                                                                    
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : الجسور
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
)-(  

Dic  

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height  

1 B1(6.35) للطول mᵌ 7 6.35 0.35 0.58 9.02335 / 9.02335 
2 B1(5) للطول mᵌ 4 5 0.35 0.58 4.06 / 4.06 
3 B2(3.75) للطول mᵌ 8 3.75 0.35 0.58 6.09 / 6.09 
4 B2(3.8) للطول mᵌ 3 3.8 0.35 0.58 2.3142 / 2.3142 
5 B2 (3.94)للطول mᵌ 3 3.94 0.35 0.58 2.39946 / 2.39946 
6 B2 (2.33)للطول mᵌ 2 2.33 0.35 0.58 0.94598 / 0.94598 
7 B2(2.6) للطول mᵌ 4 2.6 0.35 0.58 2.1112 / 2.1112 
8 B2(3.3) للطول mᵌ 1 3.3 0.35 0.58 0.6699 / 0.6699 
9 B3(5) للطول mᵌ 3 5 0.35 0.58 3.045 / 3.045 

10 B3(6.35) للطول mᵌ 3 6.35 0.35 0.58 3.86715 / 3.86715 
11 B3(3.8) للطول mᵌ 2 3.8 0.35 0.58 1.5428 / 1.5428 
12 B3(2.6) للطول mᵌ 2 2.6 0.35 0.58 1.0556 / 1.0556 
13 B3(3.75) للطول mᵌ 2 3.75 0.35 0.58 1.5225 / 1.5225 
14 B3(3.94) للطول mᵌ 2 3.94 0.35 0.58 1.59964 / 1.59964 
15 B3(1.47) للطول mᵌ 2 1.47 0.35 0.58 0.59682 / 0.59682 
16 B3(4.95) للطول mᵌ 2 4.95 0.35 0.58 2.0097 / 2.0097 
17 B3(1.35) للطول mᵌ 2 1.35 0.35 0.58 0.5481 / 0.5481 
18 B3(2.55) للطول mᵌ 1 2.55 0.35 0.58 0.51765 / 0.51765 
19 B3(2.59) للطول mᵌ 1 2.59 0.35 0.58 0.52577 / 0.52577 
20 B3(5.45) للطول mᵌ 1 5.45 0.35 0.58 1.10635 / 1.10635 
21 B3(2.05) للطول mᵌ 1 2.05 0.35 0.58 0.41615 / 0.41615 
22 B3(2.5) للطول mᵌ 2 2.5 0.35 0.58 1.015 / 1.015 
23  B3  (3.36)  للطول mᵌ 2 3.36 8 0.38 20.4288 / 20.4288 
24 B4(3.56) للطول mᵌ 2 3.56 0.3 0.38 0.81168 / 0.81168 

25 B4(3.75) للطول mᵌ 3 3.75 0.3 0.38 1.2825 / 1.2825 
26 B4(5) للطول mᵌ 2 5 0.35 0.14 0.49  / 0.49 

 69.9953               المجموع الكلي  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 الجسور )5( خارطة رقم 
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 )   6   ( جدول رقم                                                                 عمال حصر الكمیات         ا 

Measurement Sheet 
 قیاسات اعمال :  اعمال تسطیح البنایة                                                                                                                     

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

/  494.062المساحة =  / m² البنایة 1  / 494.062 /  494.062 

 25.2021 / 25.2021 / / 25.2021المساحة =  / m² الصحیات الخارجیة 2

 18.9977 / 18.9977 / / 18.9977المساحة =  / m²  تونةالبی 3

 538.2618            المجموع  
   

 

       
                

                   
                   
                   
                   
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
           
                   
           
                   

  مالحظة / تم قیاس المساحة اعاله بأستخدام برنامج االوتوكاد  

  خ
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 اعمال تسطیح البنایة )6( ارطة رقم خ



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )   7 (   جدول رقم اعمال حصر الكمیات                                                                       
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : عملیات الحفریات الترابیة                                                               
 

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

                 الحفریات الترابیة 1

/  F9      (F-F mᶟ 1 0.75 1.4 1.056 1.1088مقطع           2  1.1088 

 F1      (F-F mᶟ 1 15.15 1.4 1.056 22.39776 / 22.39776مقطع         3

 F2      (F-F mᶟ 3 2.46 1.4 1.056 10.910592 / 10.910592مقطع          4

 F3       (F-F mᶟ 1 3.46 1.4 1.05 5.115254 / 5.115254مقطع        5

 F4     (F-F mᶟ 1 17.5 1.4 1.056 25.872 / 25.872مقطع         6

 F5      (F-F mᶟ 1 6.8 1.4 1.056 10.05312 / 10.05312مقطع         7

 F6       (F-F mᶟ 3 0.99 1.4 1.056 4.390848 / 4.390848مقطع          8

 F7       (F-F mᶟ 1 3.5 1.4 1.056 5.1744 / 5.1744مقطع         9

 F8       (F-F mᶟ 1 2.1 1.4 1.056 3.10464 / 3.10464مقطع         10

                  

 K1       (K-K   ( mᶟ 1 20.2 1.2 1.056 25.59744 / 25.59744مقطع  11

 K2       (K-K   ( mᶟ 3 2.35 1.2 1.056 8.93376 / 8.93376مقطع  12
                  

 B-B mᶟ 1 3.66 1.186 0.255 1.1068938 / 1.1068938مقطع   13
                /   

 D-D mᶟ 1 34.74 1.2 1.056 44.022528 / 44.022528مقطع    14
                  

 E1        (E-E( mᶟ 1 15.15 2 1.056 31.9968 / 31.9968مقطع  15
 E2        (E-E( mᶟ 2 14.35 2 1.056 60.6144 / 60.6144مقطع  16

 E3        (E-E( mᶟ 1 0.99 2 1.056 2.09088 / 2.09088مقطع  17

 E4        (E-E( mᶟ 1 1.69 2 1.056 3.56928 / 3.56928مقطع  18

 256.0594058               المجموع     
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  عملیات الحفریات الترابیة                                        )7( خارطة رقم 



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )  8(    جدول رقم                                                                             اعمال حصر الكمیات      
Measurement Sheet 

   قیاسات اعمال : عملیات الحفریات الترابیة                                                      
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height  

/  A1        (A-A( m³ 1 5.45 1 1.257 6.90515مقطع  19  6.90515 

 A2        (A-A( m³ 1 10.22 1 1.257 12.94874 / 12.94874مقطع  20

 A3        (A-A( m³ 3 2.61 1 1.257 9.92061 / 9.92061مقطع  21

 A4        (A-A( m³ 1 1.53 1 1.257 1.93851 / 1.93851مقطع  22

 A5        (A-A( m³ 1 4.16 1 1.257 5.27072 / 5.27072مقطع  23

 A6        (A-A( m³ 1 2.02 1 1.257 2.55934 / 2.55934مقطع  24

 A7        (A-A( m³ 1 10.22 1 1.257 12.94874 / 12.94874مقطع  25
                  

 N1       (N-N( m³ 1 2.85 0.8 1.056 2.40768 / 2.40768مقطع  25

 N2        (N-N( m³ 1 1.25 0.8 1.056 1.056 / 1.056مقطع  27

 N3       (N-N ( m³ 2 3.5 0.8 1.056 5.9136 / 5.9136مقطع  28

 N4        (N-N( m³ 1 0.85 0.8 1.056 0.71808 / 0.71808مقطع   29

 N5       (N-N( m³ 1 4.4 0.8 1.056 3.71712 / 3.71712مقطع  30

 N6        (N-N( m³ 2 0.45 0.8 1.056 0.76032 / 0.76032مقطع  31
                    
 67.06461               المجموع   
 333.1240158               المجموع الكلي للحفریات  
                    
                    
                    
                    
                    



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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  عملیات الحفریات الترابیة                                   )8( خارطة رقم 

  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )   9(    جدول رقم                                                                   اعمال حصر الكمیات                                                                   
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : عملیات االمالئیات الترابیة                                                                                                                    
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

     F-F m³ / 52.71 1.4 0.681 50.253714مقطع           1

   m³ / 52.71 1.2 0.6   37.9512 حجم االساس   

 m³ / 52.71 0.24 0.325   4.11138 8.191134 حجم الطابوق فوق االساس  
     D-D m³ / 34.74 1.2 0.681 28.389528مقطع           2

   m³ / 34.74 1 0.6   20.844 حجم االساس   

 m³ / 34.74 0.24 0.325   2.70972 4.835808 حجم الطابوق فوق االساس  
     K-K m³ / 22.55 1.2 0.681 18.42786مقطع         3

   m³ / 22.55 1 0.6   13.53 حجم االساس   

 m³ / 22.55 0.24 0.325   1.7589 3.13896 حجم الطابوق فوق االساس  
     E-E m³ / 32.18 2 0.681 43.82916مقطع      4

   m³ / 32.18 1.8 0.6   34.7544 حجم االساس   

 m³ / 32.18 0.24 0.325   2.51004 6.56472 حجم الطابوق فوق االساس  
     A-A m³ / 36.21 1 0.817 29.58357مقطع          5

   m³ / 36.21 0.8 0.6   17.3808 حجم االساس   

 m³ / 36.21 0.24 0.39   3.389256 8.813514 حجم الطابوق فوق االساس  
     N-N m³ / 13.3 0.8 0.681 7.24584مقطع        6

   m³ / 13.3 0.6 0.6   4.788 حجم االساس   

 m³ / 13.3 0.24 0.325   1.0374 1.42044 حجم الطابوق فوق االساس   
                    

                    

                    

 32.964576               لإلمالئیاتحجم الكلي   

 



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات

 

 

 
         

3
5

 

 

 

  عملیات االمالئیات الترابیة                                  )9( خارطة رقم                                       



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )    10(     جدول رقم                                                               ل حصر الكمیات      اعما                                                             
Measurement Sheet 

 (السبیس)                           قیاسات اعمال : كمیة الجلمود   و  كمیة الحصى الخابط                 
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length  
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

                 حجم الجلمود  

/  F-F mᶟ / 52.71 1.4 0.25 18.4485مقطع       1  18.4485 

 D-D mᶟ / 34.74 1.2 0.25 10.422 / 10.422مقطع       2

 K-K mᶟ / 22.55 1.2 0.25 6.765 / 6.765مقطع       3

 B-B mᶟ / 3.66 1.186 0.15 0.651114 / 0.651114مقطع       4

 E-E mᶟ / 32.18 2 0.25 16.09 / 16.09مقطع       5

 A-A mᶟ / 36.21 1 0.25 9.0525 / 9.0525مقطع      6

 N-N mᶟ / 13.3 0.8 0.25 2.66 / 2.66مقطع       7

 64.089114             حجم الكلي للجلمود  
                

             حجم الحصى الخابط(السبیس)  

 F-F m³ / 52.71 1.4 0.25 18.4485 / 18.4485مقطع       1

 D-D m³ / 34.74 1.2 0.25 10.422 / 10.422مقطع       2

 K-K m³ / 22.55 1.2 0.25 6.765 / 6.765مقطع       3

 E-E m³ / 32.18 2 0.25 16.09 / 16.09مقطع       4

 A-A m³ / 36.21 1 0.25 9.0525 / 9.0525مقطع      5

 N-N m³ / 13.3 0.8 0.25 2.66 / 2.66مقطع       6

 63.438             حجم الكلي للسبیس  

                    

                    

  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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  كمیة الجلمود   و  كمیة الحصى الخابط (السبیس)                           )10( خارطة رقم        



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )    11(      جدول رقم                                                                اعمال حصر الكمیات         

Measurement Sheet 
 قیاسات اعمال :   طبقة خرسانة تحت االساس   (طبقة التعمیة)  وخرسانة  صبة االساس                                                                                            

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

                 طبقة خرسانة تحت االساس  

/  F-F mᶟ / 52.71 1.4 0.1 7.3794مقطع       1  7.3794 

 D-D mᶟ / 34.74 1.2 0.1 4.1688 / 4.1688مقطع       2

 K-K mᶟ / 22.55 1.2 0.1 2.706 / 2.706مقطع       3

 B-B mᶟ / 3.66 1.186 0.1 0.434076 / 0.434076مقطع       4

 E-E mᶟ / 32.18 2 0.1 6.436 / 6.436مقطع       5

 A-A mᶟ / 36.21 1 0.1 3.621 / 3.621مقطع      6

 N-N mᶟ / 13.3 0.8 0.1 1.064 / 1.064مقطع       7

 38.9235             حجم الكلي لطبقة الخرسانة   
                  

               خرسانة صبة االساس  

 F-F m³ / 52.71 1.2 0.6 37.9512 / 37.9512مقطع       1

 D-D m³ / 34.74 1 0.6 20.844 / 20.844مقطع       2

 K-K m³ / 22.55 1 0.6 13.53 / 13.53مقطع       3

 B-B m³ / 3.66 1.186 0.2 0.868152 / 0.868152مقطع       4

 E-E m³ / 32.18 1.8 0.6 34.7544 / 34.7544مقطع       5

 A-A m³ / 36.21 0.8 0.6 17.3808 / 17.3808مقطع      6

 N-N m³ / 13.3 0.6 0.6 4.788 / 4.788مقطع       7

 130.116552               حجم الكلي لصبة االساس  
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  :   طبقة خرسانة تحت االساس   (طبقة التعمیة)  وخرسانة  صبة االساس                            )11( خارطة رقم                      
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)   12اعمال حصر الكمیات                                                                   جدول رقم (                                                                                                      
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : عملیات البناء بالطابوق تحت مستوى البادلو                                                                           
  الرقم

.No  
  
  

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  االرتفاع  العرض  الطول  

1 R 1 mᶟ / 41 0.24 0.46 4.5254  / 4.5254 

2 R 2 mᶟ / 2.1 0.24 0.46 1.92096 / 1.92096 

3 R 3 mᶟ / 16.4 0.24 0.46 1.64496 / 1.64496 

4 R 4 mᶟ / 16.4 0.24 0.46 1.656 / 1.656 

5 R 5 mᶟ / 9 0.24 0.46 0.9936 / 0.9936 

6 R 6 mᶟ / 9.8 0.24 0.46 1.08192 / 1.08192 

7 R 7 mᶟ / 3.55 0.24 0.46 1.56768 / 1.56768 

8 R 8 mᶟ / 13.53 0.24 0.46 1.406496 / 1.406496 

9 R 9 mᶟ / 3.45 0.24 0.46 0.381984 / 0.381984 

10 R 10 mᶟ / 15.15 0.24 0.46 1.561056 / 1.561056 

11 R 11 mᶟ / 8.59 0.24 0.46 0.948336 / 0.948336 

12 R 12 mᶟ / 17.57 0.24 0.46 1.939728 / 1.939728 

13 R 13 mᶟ / 8.05 0.24 0.46 0.88872 / 0.88872 

14 R 14 mᶟ / 7.95 0.24 0.46 0.87768 / 0.87768 

15 R 15 mᶟ / 4.96 0.24 0.46 0.547584 / 0.547584 

16 R 16 mᶟ / 1 0.24 0.46 0.1104 / 0.1104 

17 R 17 mᶟ / 2.15 0.24 0.46 0.23736 / 0.23736 

18 R 18 mᶟ / 10.53 0.24 0.525 1.32578 / 1.32578 

19 R 19 mᶟ / 6.52 0.24 0.525 0.82152 / 0.82152 

20 R 20 mᶟ / 6.52 0.24 0.525 0.82152 / 0.82152 

21 R 21 mᶟ / 1.95 0.24 0.46 0.21528 / 0.21528 

22 R 22 mᶟ / 1.7 0.24 0.46 0.18768 / 0.18768 

23 R 23 mᶟ / 4.1 0.24 0.46 0.45254 / 0.45254 

24 R 24 mᶟ / 7 0.24 0.525 0.882 / 0.882 

25 R 25 mᶟ / 3.65 0.24 0.46 0.40296 / 0.40296 

 
 الحجم الكلي للطابوق تحت البادلو

       
28.392744 
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 مستوى البادلوعملیات البناء بالطابوق تحت  )12( خارطة رقم 
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  )   13(   جدول رقم                                                                  اعمال حصر الكمیات                                                                   
Measurement Sheet 

  لألعمدةقیاسات اعمال : عملیات الخرسانة المسلحة 
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 C1 m³ 4 0.4 0.4 5.16 3. 024  /  3.3024 

2 C2 m³ 31 0.4 0.3 5.16 19.1952 / 19.1952 
3 C3 m³ 2 0.4 0.3 5.16 1.2384 / 1.2384 
 C3 m³ 4 0.4 0.3 2.4 1.152 / 1.152اعمال البیتونة 4
                    
 24.888               الحجم الكلي  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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3

 

 

 

لألعمدةعملیات الخرسانة المسلحة ) 13( خارطة رقم   



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات

 

 

 
         

4
4

 

 

 )    14    ( جدول رقم                                             میات                         اعمال حصر الك                                                             
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال :  كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبة                                                                                                            
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 R1 mᶟ / 41 0.24 4.6 45.254   45.254 

2 R2 mᶟ / 2.1 0.24 4.6 2.3184   2.3184 

3 R3 mᶟ / 16.4 0.24 4.6 17.664     

   W3 mᶟ 5 1 0.24 2   2.4شباك     
   D2 mᶟ 1 0.8 0.24 2   0.384باب     

                  14.88 
4 R4 mᶟ   16.4 0.24 4.6 17.664     

   D1 mᶟ 3 1 0.24 2.4   1.728باب    
   D8 mᶟ 1 1 0.24 2.4   0.576باب   
                  15.36 
5 R5 mᶟ 2 4.5 0.24 4.6 9.936   9.936 

6 R6 mᶟ 2 4.9 0.24 4.6 10.8192   10.8192 

7 R7 mᶟ 4 3.55 0.24 4.6 15.6768     
   W3 mᶟ 1 1 0.24 2   0.48شباك     
 D3 mᶟ 1 1 0.24 2.4   0.576 14.6208باب   
8 R8 mᶟ   13.53 0.24 4.6 14.06496     
   D3 mᶟ 1 1 0.24 2   0.48باب   
   W2 mᶟ 3 1.5 0.24 2   2.16شباك   

    mᶟ            11.42496 
9 R9 mᶟ   3.45 0.24 4.6 3.8088     
   D1 mᶟ 1 1 0.24 2.4   0.576باب   

                  3.2328 

 127.84616               كمیة الطابوق  
  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات

 

 

 
         

4
5

 

 

  

                                   كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبة  ) 14(  خارطة رقم 

  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات

 

 

 
         

4
6

 

 

  
  

 )   15جدول رقم (                                                                       اعمال حصر الكمیات          
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبة
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
)-(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

10 R10 m³ 
 

15.15 0.24 4.6 16.7256 
 

16.7256 
11 R11 m³ 

 
8.59 0.24 4.6 9.48336 

  
 

D9 m³ 1 1 0.24 2.4 
 

0.576 
 

         
8.90736 

12 R12 m³ 
 

17.57 0.24 4.6 19.39728 
  

 
 W2 m³ 1 1.5 0.24 2شباك 

 
0.72 

 
 

 W5 m³ 1 2.5 0.24 2شباك
 

1.2 
 

 
 D7 m³ 1 1.4 0.24 2.4باب 

 
0.8064 

 
 

 D4 m³ 1 1.6 0.24 2.4باب 
 

0.9216 
 

         
15.74928 

13 R 13 m³ 
 

8.05 0.24 4.6 8.8872 
  

 
 D1 m³ 2 1 0.24 2.4باب 

 
1.152 

 
         

7.7352 
14 R 14 m³ 

 
7.95 0.24 4.6 8.7768 

  
 

 W3 m³ 2 1.5 0.24 2شباك 
 

1.44 
 

 
 D4 m³ 1 1.6 0.24 2.4باب 

 
0.9216 

 
         

6.4152 
15 R 15 m³ 

 
4.96 0.24 4.6 5.86224 

  

 
 W2 m³ 2 1.5 0.24 2شباك 

 
1.44 

 

         
4.42224 

16 R16 m³ 
 

1 0.24 4.6 1.104 
 

1.104 

17 R17 m³ 
 

2.15 0.24 4.6 2.3736 
  

 
 W4 m³ 1 0.7 0.24 0.7شباك 

 
0.1176 

 

        
6 2.256 

  63.3149        كمیة الطابوق  

  تم قیاسھا بأستخدام برنامج االوتوكاد  R12مالحظة / 



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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  كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبة ) 15( خارطة رقم 
  
  
  
  
  
  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )   16(    جدول رقم                                                        ات               اعمال حصر الكمی 

Measurement Sheet 

 فوق مستوى مانع الرطوبة                                  الطابوققیاسات اعمال : كمیة                                                                  
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height  

18 R 18 m³   10.53 0.24 4.6 11.62512     

   w4 m³ 2 0.7 0.24 0.7   0.2352شباك   
   D3 m³ 1 1 0.24 2.4   0.576باب   
                  10.81392 

19 R19 m³   6.52 0.24 4.6 7.19808     

   D3 m³ 1 1 0.24 2.4   0.576باب   
                  6.62208 

20 R 20 m³   6.52 0.12 4.6 3.59904     
   D2 m³ 6 1.2 0.12 1.8   1.5552باب   
                  2.04384 

21 R21 m³   1.95 0.24 4.6 2.1528   2.1528 

22 R22 m³   1.7 0.24 4.6 1.8768     
   D1 m³ 1 1 0.24 2.4   0.576باب   
                  1.3008 

23 R23 m³   4.1 0.24 4.6 4.5254   4.5254 
24 R24 m³   7 0.24 4.6 7.728   7.728 
25 R25 m³   3.65 0.24 4.6 4.0296     
   w3 m³ 2 1 0.24 2   0.96شباك   

                  3.0696 
                    
 38.25744               كمیة الطابوق  
                    

 229.4185               مجموع الكلي للطابوق  

  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 كمیة الطابوق فوق مستوى مانع الرطوبة ) 16( خارطة رقم 

  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )   17(    جدول رقم                                                                 عمال حصر الكمیات      ا                                                             
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : لبخ السیاج                                 
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 R1 m² 2 11.4 / 2 45.6   45.6 
2 R2 m² 2 17.8 / 2 71.2     
  D5 باب m² 2 3 / 1.8 10.8   
  D6 باب m² 2 1.2 / 1.8 4.32   
                56.08 

3 R3 m² 2 28.95 / 2 115.8   57.9 
4 R4 m² 2 21.58 / 2 86.32   43.16 
5 R5 m² 2 15.4 / 2 61.6   30.8 
                    
 233.54               مجموع لبخ السیاج  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  

 



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 لبخ السیاج ) 17( خارطة رقم 

  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )   18(    جدول رقم                                         اعمال حصر الكمیات                                                                                            
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : ؛ كمیة الطابوق للستارة
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total طول ال  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 R1 m³ 1 37.44 0.12 1 4.4928 / 4.4928 
2 R2 m³ 1 2.2 0.12 1 0.254 / 0.254 
3 R3 m³ 1 2.55 0.12 1 0.306 / 0.306 
4 R4 m³ 1 14.4 0.12 1 1.728 / 1.728 
5 R5 m³ 1 19.03 0.12 1 2.2836 / 2.2836 
6 R6 m³ 1 1.2 0.12 1 0.144 / 0.144 
7 R7 m³ 1 5.08 0.12 1 0.6096 / 0.6096 
8 R8 m³ 1 8.57 0.12 1 1.0284 / 1.0284 
9 R9 m³ 1 8.51 0.12 1 1.0212 / 1.0212 

10 R10 m³ 1 5.42 0.12 1 0.6504 / 0.6504 
 m³ 1  17.98 0.12 0.3 0.64728 / 0.64728 ستارة البیتونة    11

   
 

 

 12.528               كمیة الطابوق  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  

  



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 كمیة الطابوق للستارة ) 18( خارطة رقم 
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5
4

 

 

  

 )    19(   جدول رقم                                                                مال حصر الكمیات        اع
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : لبخ البنایة  من الخارج                                

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 R1 m² 1 37.44 / 6.86 256.8384   256.8384 
2 R2 m² 1 2.2 / 6.86 15.092   15.092 
3 R3 m² 1 2.55 / 6.86 17.493   
 W4 m² 1 0.7 / 0.7   0.49شباك   
                  17.003 

4 R4 m² 1 14.4 / 6.86 98.784   
 W3 m² 5 1 / 2   10شباك   
                  88.784 

5 R5 m² 1 19.03 / 6.86 130.5458   
 W2 m² 3 1.5 / 2   9شباك   
 D3 m² 1 1 / 2.4   2.4باب   
                  119.1458 

6 R6 m² 1 1.2 / 6.86     8.232 
7 R7 m² 1 5.08 / 6.86     34.8488 
8 R8 m² 1 10.83 / 6.86 74.2938   
 D7 m² 1 1.4 / 2.4   3.36باب  
 D4 m² 1 1.6 / 2.4   3.84باب   
 W5 m² 1 1.5 / 2.4   3.6شباك   
 W2  m² 1 1.5 / 2.4   3.6شباك  
                  59.8938 
   1  599.8378               كمیة اللبخ الخارجي 

  تم قیاسھا بأستخدام برنامج االوتوكاد   R8مالحظة / 
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 لبخ البنایة  من الخارج                                ) 19( خارطة رقم 

  

   



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات

 

 

 
         

5
6

 

 

 )    20(      جدول رقم                                                                 مال حصر الكمیات   اع  

Measurement Sheet 
 قیاسات اعمال : لبخ البنایة من الخارج                                                                                                                        

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

9 R9 m² 1 7.95 / 5.18 41.181 
  

 
 D4 m² 1 1.6 / 2.4باب 

 
3.84 

 

 
 W2 m² 2 1.5 / 2شباك 

 
6 

 

         
31.341 

10 R10 m² 1 5.41 / 6.86 37.1125 
  

 
 W2 m² 2 1.5 / 2شباك 

 
6 

 

         
31.1125 

          

 
 2كمیة اللبخ الخارجي 

       
62.4535 

 
 m² 1 17.98 / 3.48 62.5704 لبخ البیتونة

  

 
 المطروحات

        

 
D10 m² 1 1 / 2 

 
2 

 

 
W1 m² 1 2 / 2 

 
4 

 

 
 مجموع لبخ بیتونة

       
56.5704 

          

 
 كمیة اللبخ الكلیة من الخارج

       
718.8617 
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 لبخ البنایة  من الخارج                                )20( خارطة رقم 

   



 الفصل الرابع                                                                                      احلسابات
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 )    21  رقم الصفحة (                                              اعمال حصر الكمیات                                                                                    
Measurement Sheet 

 للبیتوتةقیاسات اعمال : كمیة الطابوق                                                                                       
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

 m³   17.98 0.24 2.8 12.08256 كمیة الطابوق  1
 D10 m³ 1 1 0.24 2 0.48باب  3
 W1 m³ 1 2 0.24 2 0.96شباك  4
6             

 10.64256           كمیة الطابوق  7
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 مالحظة / تم قیاس الطول باستخدام برنامج األتوكاد
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 للبیتوتةكمیة الطابوق  )21( خارطة رقم 
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 )   22  (  جدول رقم                                        اعمال حصر الكمیات                                                                                             
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : ؛ كمیة الطابوق للسیاج                                                                                                                      
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total طول ال  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

1 R1 m² 1 11.4 0.12 2 2.736   2.736 
2 R2 m² 1 17.8 0.12 2 4.272     
   D5 m² 1 3 0.12 1.8   0.648باب   
   D6 m² 1 1.2 0.12 1.8   0.2592باب   
                  3.3648 

3 R3 m² 1 28.95 0.12 2 6.948   6.948 
4 R4 m²  1 21.58 0.12 2 5.1792   5.1792 
5 R5 m²  1 15.4 0.12 2 3.696   3.696 
                    
 21.924               كمیة الطابوق  
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 كمیة الطابوق للسیاج                                   )22( خارطة رقم 
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 )    23(     جدول رقم                                                          كمیات            اعمال حصر ال
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال :  االضافات اللبخ الخارجي
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
)-(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Hieght 

  االضافات 1
 

 
  لبخ البیتونة 2

 
 

 /  D10 m² 1 5 0.08 / 0.4باب   3
 / W1 m² 1 8 0.08 / 0.64شباك  4
  المجموع 5

 
 / 1.04 

  لبخ لبنایة من الخارج 6
 

 / 

7 R3  / شباكW4  m² 1 2.8 0.08 / 0.224 / 
8 R4  / شباكW3 m² 5 5 0.08 / 2 / 
9 R5  / شباكW2 m² 3 7 0.08 / 1.68 / 
10 R5  /  بابD3 m² 1 5.8 0.08 / 0.464 / 
11 R8  / بابD7 m² 1 6.2 0.08 / 0.496 / 
12 R8  / بابD4 m² 1 6.4 0.08 / 0.512 / 
13 R8  /  شباكW5 m² 1 7.8 0.08 / 0.624 / 
14 R8  /  شباكW2 m² 1 7.8 0.08 / 0.624 / 
15 R9  / بابD4 m² 1 6.4 0.08 / 0.512 / 
16 R9  /شباكW2 m² 2 7 0.08 / 1.12 / 
17 R10  / شباكW2 m² 2 7 0.08 / 1.12 / 
  9.344        المجموع 

  لبخ السیاج 18
 

 
19 R2  / بابD5 m² 1 6.6 0.06 / 0.396 
20 R2  / بابD6 m² 1 4.8 0.06 / 0.288 
  0.684        المجموع 

  لإلضافاتالمجموع الكلي  21
 

 11.068 
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 االضافات اللبخ الخارجي )23( خارطة رقم 
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 )    24  (   جدول رقم                                                               اعمال حصر الكمیات       
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال :حساب كمیة خرسانة البادلو                                                                                      
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height  

1 R1 m³ 1 41 0.24 0.1 0.984   0.984 
2 R2 m³ 1 2.1 0.24 0.1 0.0504   0.0504 
3 R3 m³ 1 16.4 0.24 0.1 0.3936     
   D2 m³ 1 0.8 0.24 0.05   0.0096باب   
                  0.384 
4 R4 m³ 1 16.4 0.24 0.1 0.3936     
   D1 m³ 3 1 0.24 0.05   0.036باب   
   D8 m³ 1 1 0.24 0.05   0.012باب   
                  0.3456 
5 R5 m³ 1 9 0.24 0.1 0.216   0.216 
6 R6 m³ 1 9.8 0.24 0.1 0.2352   0.2352 

7 R7 m³ 1 3.55 0.24 0.1 0.0852 
  

   D3 m³ 1 1 0.24 0.05   0.012باب   
                  0.0732 
8 R8 m³ 1 13.53 0.24 0.1 0.32472     
   D3 m³ 1 1 0.24 0.05   0.012باب   

                  0.31272 
9 R9 m³ 1 3.45 0.24 0.1 0.0828 
 D1 m³ 1 1 0.24 0.05 0.012باب  
    

 
 0.0708 

 2.67192               1خرسانة الباتلو   
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  حساب كمیة خرسانة البادلو )24( خارطة رقم 
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)   25اعمال حصر الكمیات                                                                         جدول رقم (     

Measurement Sheet 
 حساب كمیة خرسانة البادلوقیاسات اعمال : 

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

10 R10 m³ 
 

15.15 0.24 0.1 0.3636   0.3636 
11 R11 m³ 1 8.59 0.24 0.1 0.20616   
 D9 m³ 1 1 0.24 0.05 0.012باب  
    

 
  0.19416 

12 R12 m³ 1 17.57 0.24 0.1 0.42168     
   D4 m³ 1 1.6 0.24 0.05   0.0192باب   
   D7 m³ 1 1.4 0.24 0.05   0.0168باب  
   

 
  0.38568 

13 R13 m³ 1 8.05 0.24 0.1 0.1932 
 D1 m³ 2 1 0.24 0.05   0.024باب  
   

 
 0.1692 

14 R14 m³ 
 

7.95 0.24 0.1 0.1908     

   D4 m³ 1 1.6 0.24 0.05   0.0192باب   

      
 

          0.1716 

15 R15 m³   4.96 0.24 0.1 0.11904   0.11904 
16 R16 m³ 1 1 0.24 0.1 0.024 0.024 
17 R17 m³ 1 2.15 0.24 0.1 0.0516 0.0516 

  
 

 

                    

 1.47888               2خرسانة الباتلو   
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  حساب كمیة خرسانة البادلو )25( خارطة رقم 
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 )    26   (  جدول رقم                                                                     اعمال حصر الكمیات 

Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : حساب كمیة خرسانة البادلو                                                                                       
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit العدد  

Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total طول ال  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Hieght 

18 R18 m³ 1 10.53 0.24 0.1 0.25272     
   D3 m³ 1 1 0.24 0.05   0.012باب   
                  0.24072 

19 R19 m³ 1 6.52 0.24 0.1 0.15648 
 D3 m³ 1 1 0.24 0.05   0.012باب  
   

 
  0.14448 

20 R20 m³ 1 6.52 0.24 0.1 0.15648     
   D2 m³ 6 1.2 0.24 0.05   0.0864باب   
                  0.07008 

21 R21 m³ 1 1.95 0.24 0.1 0.0468     
22 R22 m³ 1 1.7 0.24 0.1 0.0408     
   D1 m³ 1 1 0.24 0.05   0.012باب   
                  0.0288 

23 R23 m³ 1 4.1 0.24 0.1 0.0984   0.0984 
24 R24 m³ 1 7 0.24 0.1 0.168   0.168 
25 R25 m³ 1 3.65 0.24 0.1 0.0876   0.0876 
                    
                    

 0.83808               2 دلو خرسانة البا  
                    
 4.98888               ةالكلیخرسانة البادلو  
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  حساب كمیة خرسانة البادلو )26( خارطة رقم 
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 )    27  ( جوول رقم                                                              اعمال حصر الكمیات         
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : عملیات السبیس تحت الكاشي
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Hieght 

                 اعمال السبیس 1
1 R1 m³ / 64.22366 / 0.1 6.422366  / 6.422366 
2 R2 m³ / 8.194417 / 0.1 0.8194417 / 0.8194417 
3 R3 m³ / 14.17 / 0.1 1.417 / 1.417 
4 R4 m³ / 19.174 / 0.1 1.9174 / 1.9174 
5 R5 m³ / 18.05 / 0.1 1.805 / 1.805 
6 R6 m³ / 4.66 / 0.1 0.466 / 0.466 
7 R7 m³ / 20.09 / 0.1 2.009 / 2.009 
8 R8 m³ / 17.15 / 0.1 1.715 / 1.715 
9 R9 m³ / 21.9025 / 0.1 2.19025 / 2.19025 

10 R10 m³ / 83.3224 / 0.1 8.33224 / 8.33224 
11 R11 m³ / 23.5525 / 0.1 2.3525 / 2.35525 
12 R12 m³ / 127.505 / 0.1 12.7505 / 12.7505 
13 R13 m³ / 19.1146 / 0.1 1.91146 / 1.91146 
14 R14 m³ / 10.5969 / 0.1 1.05969 / 1.05969 
15 R15 m³ / 11.1257 / 0.1 1.11257 / 1.11257 

                    
 46.2832577               السبیسكمیة   
                    

 مالحظة / تم قیاس الطول بأستخدام برنامج االوتوكاد 
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  عملیات السبیس تحت الكاشي )27 (خارطة رقم 
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 )    28رقم الصفحة (                                             حصر الكمیات        اعمال 
Measurement Sheet 

 تحت الكاشي الخرسانةقیاسات اعمال : عملیات صب 
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

صب خرسانة تحت  لاعم 2 
 الكاشي

  
  

  
  

  
      

1 R1 m³ / 64.22366 / 0.5  32.11183  / 32.11183 
2 R2 m³ / 8.194417 / 0.5  4.0972085 / 4.0972085 
3 R3 m³ / 14.17 / 0.5  7.085 / 7.085 
4 R4 m³ / 19.174 / 0.5  9.587 / 9.587 
5 R5 m³ / 18.05 / 0.5  9.025 / 9.025 
6 R6 m³ / 4.66 / 0.5  2.33 / 2.33 
7 R7 m³ / 20.09 / 0.5  10.045 / 10.045 
8 R8 m³ / 17.15 / 0.5  8.575 / 8.575 
9 R9 m³ / 21.9025 / 0.5  10.95125 / 10.95125 
10 R10 m³ / 83.3224 / 0.5  41.6612 / 41.6612 
11 R11 m³ / 23.5525 / 0.5  11.77625 / 11.77625 
12 R12 m³ / 127.505 / 0.5  63.7525 / 63.7525 
13 R13 m³ / 19.1146 / 0.5  9.5573 / 9.5573 
14 R14 m³ / 10.5969 / 0.5  5.29845 / 5.29845 
15 R15 m³ / 11.1257 / 0.5  5.56335 / 5.56335 
                    

 231.4163385               كمیة الخرسانة تحت الكاشي
                    

 مالحظة / تم قیاس الطول بأستخدام برنامج االوتوكاد  
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  تحت الكاشي الخرسانةعملیات صب  )28 (خارطة رقم 
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 )    29    رقم الصفحة (                                                  اتحصر الكمیاعمال 
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال :الكاشي
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

                 اعما ل  الكاشي 3
1 R1 m² 

/ 64.22366 / /  64.22366  / 64.22366 
2 R2 m² / 8.194417 / /  8.194417 / 8.194417 
3 R3 m² / 14.17 / /  14.17 / 14.17 
4 R4 m² / 19.174 / /  19.174 / 19.174 
5 R5 m²  / 18.05 / /  18.05 / 18.05 
6 R6 m² / 4.66 / /  4.66 / 4.66 
7 R7 m² / 20.09 / /  20.09 / 20.09 
8 R8 m² / 17.15 / /  17.15 / 17.15 
9 R9 m² / 21.9025 / /  21.9025 / 21.9025 
10 R10 m² / 83.3224 / /  83.3224 / 83.3224 
11 R11 m² / 23.5525 / /  23.5525 / 23.5525 
12 R12 m² / 127.505 / /  127.505 / 127.505 
13 R13 m² / 19.1146 / /  19.1146 / 19.1146 
14 R14 m² / 10.5969 / /  10.5969 / 10.5969 
15 R15 m² / 11.1257 / /  11.1257 / 11.1257 
                 المجموع الكلي  
                  462.832577 

 مالحظة / تم قیاس الطول بأستخدام برنامج االوتوكاد  
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  الكاشي )29(خارطة رقم 
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 )    30    ( جدول رقم                                                  اعمال حصر الكمیات                                                                                
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : االزارة
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic  

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

                 اإلزارة  
1 s1 m²   43.99 /  0.15 6.5985     
   D3 m² 1 1.5 /   0.15   0.225مطروحات   
  D7 m² 1 1.9 /   0.15   0.285   
  D4 m² 1 2.1 /   0.15   0.315   
                  5.7735 
2 s2 m²   11.8017 /  0.15 1.770255     
   D1 m² 1 1.5 /   0.15   0.225مطروحات   
                  1.545255 
3 s3 m²   15.1 /  0.15 2.255     
   D1 m² 1 1.5 /      0.225مطروحات   
                  2.03 
4 s4 m²   19.4995 /  0.15 2.924925     
   D1 m² 1 1.5 /   0.15   0.225مطروحات   
                  2.699925 
5 s5 m²   17.2 /  0.15 2.58     
   D1 m² 1 1.5 /   0.15   0.225مطروحات   
                  2.355 
6 s6 m²   8.7 /  0.15 1.305     
   D2 m² 1 1.3 /  0.15    0.195مطروحات   
                  1.11 
المجموع                    15.51368 

  مالحظة / تم قیاس الطول بأستخدام برنامج االوتوكاد  
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   االزارة  )30(خارطة رقم 
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 )    31  (  جدول رقم                                                                     اعمال حصر الكمیات          

Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : االزارة
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

7 S7 m²  18 / 0.15 2.7    
   D1 m² 1 1.5 / 0.15  0.225مطروحات 
         2.475  

8 s8 m²   16.8 /  0.15 2.52     
   D1 m² 1 1.5 /   0.15   0.225مطروحات   
                  2.295 
9 s9 m²   19.1052 /  0.15 2.86578     
   D8 m² 1 1.5 /   0.15   0.225مطروحات   
                  2.64078 

10 s10 m²   56.0086 /  0.15 8.40129     
   D1 m² 5 1.5 /   0.15   1.125مطروحات   
  D3 m² 1 1.5 /   0.15   0.225   
  D8 m² 1 1.5 /   0.15   0.225   
  D9 m 1 1.5 /   0.15   0.225   
                  
                  6.60129 

11 s11 m²   20.04 /  0.15 3.006     
   D1 m² 1 1.5 /   0.15   0.225مطروحات   
                 2.781 

المجموع الكلي                    16.79307 

 مالحظة / تم قیاس الطول بأستخدام برنامج االوتوكاد 
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   االزارة  )31(خارطة رقم 
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 )    32   ( جدول رقم                                                                   اعمال حصر الكمیات           

Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : االزارة
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

12 s12 m²   42.33 /  0.15 6.3495      
    D1 m² 2 1.5 /   0.15   0.45مطروحات   
  D9 m² 1 1.5 /   0.15   0.225    
  D7 m² 1 1.7 /   0.15   0.255    
  D4 m² 1 2.1 /   0.15   0.315    
                 5.1045  
  s13 m²   17.7705 /  0.15 2.665575     
 D4 m² 2 2.1 /   0.15 0.63مطروحات    
    

 
 

 2.035575 
  S14 m² / 3.31 /  0.15 0.4965   
 D1 m² 1 1.5 /  0.15    0.225مطروحات   
                  0.2715 
                  

 7.411575               المجموع الكلي
 39.718325               لإلزارةالمجموع الكلي 

                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    

قیاس الطول بأستخدام برنامج االوتوكادمالحظة / تم    
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   االزارة  )32(خارطة رقم 
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  )    33   ( جدول رقم                                                                    اعمال حصر الكمیات          

Measurement Sheet 
 والبیاض قیاسات اعمال : عملیات االنھاء الداخلي بالجص 

  الرقم
.No  

  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic  

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

 m² 1 17.2 / 5.18 89.096  / 89.096 1غرفة رقم   1
 m² 1 18 / 5.18 93.24 / 93.24 2غرفة رقم   2
 m² 1 168 / 5.18 870.24 / 870.24 3غرفة رقم  3
 m² 1 18.8 / 5.18 97.384 / 97.384 4غرفة رقم   4
 m² 1 19.5 / 5.18 101.01 / 101.01 5غرفة رقم   5
 m² 1 15.1 / 5.18 78.218 / 78.218 6غرفة رقم   6
 m² 1 11.8 / 5.18 61.124 / 61.124 7غرفة رقم   7
 m² 1 17.4 / 5.18 90.132 / 90.132 8غرفة رقم   8
 m² 1 25.5 / 5.18 132.09 / 132.09 9غرفة رقم   9

 m² 1 20 / 5.18 103.6 / 103.6 10رقم  غرفة  10
 m² 1 48.56 / 5.18 251.5408 / 251.5408 11غرفة رقم   11
 m² 1 19.48 / 5.18 100.9064 / 100.9064 12غرفة رقم   12
 m² 1 59.86 / 5.18 310.0748 / 310.0748 ممر داخلي 13
 m² 1 8.7 / 5.18 45.066 / 45.066 صحیات داخلیة  14
 m² 1 13.02 / 5.18 67.4436 / 67.4436  1صحیات خارجیة  15
 m² 1 13.34 / 5.18 69.1012 / 69.1012 2صحیات خارجیة  16
 m² 1 18.62 / 3.58 66.6596 / 66.6596 البیتوتة 17
 m² 1 4.7 4.61 / 21.667 / 21.667  بیاض سقف البیتونة 18
                    
 2548.5934               المجموع   
                    

  الطول بأستخدام برنامج االوتوكاد ھاتم قیاس 11غرفة رقم مالحظة /  
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عملیات االنھاء الداخلي بالجص  والبیاض )33(خارطة رقم     
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 )    34(      جدول رقم                                                                    اعمال حصر الكمیات   

Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : مطروحات عملیة البیاض للجدران الداخلیة
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
)-(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

                 المطروحات  1
   D1 m² 7 1 / 2.4   16.8الباب   
   D2 m² 7 0.8 / 2   11.2الباب   
   D3 m² 4 1 / 2.4   9.6الباب   
   D4 m² 2 1.6 / 2.4   7.68الباب   
   D5 m² 1 3 / 1.8   5.4الباب   
   D6 m² 1 1.2 / 1.8   2.16الباب   
   D7 m² 1 1.4 / 2.4   3.36الباب   
   D8 m² 1 1 / 2.4   2.4الباب   
   D9 m² 1 1 / 2.4   2.4الباب   
   D10 m² 1 1 / 2   2الباب   
   W1 m² 1 2 / 2   4شباك   
   w2 m² 8 1.5 / 2   24شباك   
   W3 m² 8 1 / 2   16شباك   
   W4 m² 1 0.7 / 0.7   0.49شباك   
   W5 m² 1 1.5 / 2.4   3.6شباك   
 111.09             المجموع المطروحات  
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  للجدران الداخلیةمطروحات عملیة البیاض  )34(خارطة رقم 
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 )    35    ( جدول رقم                                                                 اعمال حصر الكمیات                                                                 

Measurement Sheet 

 الداخلیةقیاسات اعمال : اضافات عملیة البیاض للجدران 
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
)-(  

Dic 

  االجمالي
Total 

  الطول 
Length 

  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

    الضافاتا 

 D1 m² 7 6.8 0.16 / 7.616باب     
  D2 m²  7 5.6 0.16 / 6.272باب  
  D3   m²  4 6.8 0.16 / 4.352باب   
 D4  m² 2 8 0.16 / 2.56باب   
 D5  m² 1 9.6 0.16 / 1.536باب   
 D6  m² 1 6 0.16 / 0.96باب   
 D7  m² 1 7.6 0.16 / 1.21باب   
     D8 m² 1 6.8 0.16 / 1.088الباب   
     D9 m² 1 6.8 0.16 / 1.088الباب   
     D10 m² 1 6 0.16 / 0.96الباب   
     W1 m² 1 8 0.16 / 1.28شباك   
     w2 m² 8 7 0.16 / 8.96شباك   
     W3 m² 8 6 0.16 / 7.68شباك   
     W4 m² 1 2.8 0.16 / 0.448شباك   
     W5 m² 1 7.8 0.16 / 1.248شباك   
                    
 47.254             المجموع االضافات  
                    
 2584.7674               المجموع الكلي للبیاض  
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    اضافات عملیة البیاض للجدران الداخلیة )35(خارطة رقم 
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 )    36  (  جدول رقم                                                        عمال حصر الكمیات               ا                                                             
Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : السلم
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

                 اعمال السلم  
1 N1 m³ 1 5.5 3 0.15 2.475 / 2.475 
2 N2 m³ 1 2.474 3 0.15 1.1133 / 1.1133 
3 N3 m³ 1 3.59 3 0.15 1.6155 / 1.6155 
4 N4 m³ 22 0.09 1.98 / 1.98 
 7.1838               المجموع الكلي 5
                    
                    
                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

  االرتفاع) xتم قیاسھا باستخدام طریقة المثلث (نصف القاعدة  N4مالحظة / 
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     السلم  )36(خارطة رقم                                                                                               
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 )  37(   لجدولرقم ا               اعمال حصر الكمیات                                                                                                                                                       

Measurement Sheet 

 قیاسات اعمال : عملیات حساب طبقة من القیر تحت االساس                                                                                                            
  الرقم

.No  
  
  

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length  
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Hieght 

 A-A m² / 36.21 0.8 / 28.968   28.968مقطع          1
 F-F m² / 52.71 1.2 / 63.252   63.252مقطع         2
 K-K m² / 22.55 1 / 22.55   22.55مقطع          3
 D-D m² / 34.74 1 / 34.74   34.74مقطع          4
 E-E m² / 32.18 1.8 / 57.924   57.924مقطع          5
 B-B m² / 3.66 1.186 / 4.34076   4.34076مقطع           6
 N-N m² / 13.3 0.6 / 7.98   7.98مقطع          7
                    
 219.75476               المجموع الكلي  
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  )    38   (  رقم الجدول                                                                   اعمال حصر الكمیات     
Measurement Sheet 

 الصبغ الداخلي قیاسات اعمال : عملیات 
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
) -(  

Dic  

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

 m² 1 17.2 / 5.18 89.096  / 89.096 1غرفة رقم   1
 m² 1 18 / 5.18 93.24 / 93.24 2غرفة رقم   2
 m² 1 168 / 5.18 870.24 / 870.24 3غرفة رقم  3
 m² 1 18.8 / 5.18 97.384 / 97.384 4غرفة رقم   4
 m² 1 19.5 / 5.18 101.01 / 101.01 5غرفة رقم   5
 m² 1 15.1 / 5.18 78.218 / 78.218 6غرفة رقم   6
 m² 1 11.8 / 5.18 61.124 / 61.124 7غرفة رقم   7
 m² 1 17.4 / 5.18 90.132 / 90.132 8غرفة رقم   8
 m² 1 25.5 / 5.18 132.09 / 132.09 9غرفة رقم   9

 m² 1 20 / 5.18 103.6 / 103.6 10رقم  غرفة  10
 m² 1 48.56 / 5.18 251.5408 / 251.5408 11غرفة رقم   11
 m² 1 19.48 / 5.18 100.9064 / 100.9064 12غرفة رقم   12
 m² 1 59.86 / 5.18 310.0748 / 310.0748 ممر داخلي 13
 m² 1 8.7 / 5.18 45.066 / 45.066 صحیات داخلیة  14
 m² 1 13.02 / 5.18 67.4436 / 67.4436  1صحیات خارجیة  15
 m² 1 13.34 / 5.18 69.1012 / 69.1012 2صحیات خارجیة  16
 m² 1 18.62 / 3.58 66.6596 / 66.6596 البیتوتة 17
 m² 1 4.7 4.61 / 21.667 / 21.667  سقف البیتونة بغص 18
                    
 2548.5934               المجموع   
                    

  الطول بأستخدام برنامج االوتوكاد ھاتم قیاس 11غرفة رقم مالحظة /  
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) عملیات الصبغ الداخلي 38خریطة رقم (                

 

 

 

 

 

 

                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 )    34(      جدول رقم                                                                    اعمال حصر الكمیات  
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)39اعمال حصر الكمیات                                                                 رقم الجدول (                                                                                              
Measurement Sheet 

 ران الداخلیةللجد الصبغقیاسات اعمال : مطروحات عملیة         
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
)-(  

Dic 

  االجمالي
Total  الطول  

Length 
  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

                 المطروحات  1
   D1 m² 7 1 / 2.4   16.8الباب   
   D2 m² 7 0.8 / 2   11.2الباب   
   D3 m² 4 1 / 2.4   9.6الباب   
   D4 m² 2 1.6 / 2.4   7.68الباب   
   D5 m² 1 3 / 1.8   5.4الباب   
   D6 m² 1 1.2 / 1.8   2.16الباب   
   D7 m² 1 1.4 / 2.4   3.36الباب   
   D8 m² 1 1 / 2.4   2.4الباب   
   D9 m² 1 1 / 2.4   2.4الباب   
   D10 m² 1 1 / 2   2الباب   
   W1 m² 1 2 / 2   4شباك   
   w2 m² 8 1.5 / 2   24شباك   
   W3 m² 8 1 / 2   16شباك   
   W4 m² 1 0.7 / 0.7   0.49شباك   
   W5 m² 1 1.5 / 2.4   3.6شباك   
 111.09             المجموع المطروحات  
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) مطروحات  الصبغ الداخلي 39خریطة رقم (                
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 )    40    ( رقم الجدول                                                               اعمال حصر الكمیات                                                                                              

Measurement Sheet 

 دران الداخلیةللج الصبغ قیاسات اعمال : اضافات عملیة 
  الرقم

.No  
  
 

  وصف
  العمل 

Type of work 

  الوحدة 
Unit 

  العدد
Quant 

  االضافة Dimentionsاالبعاد 
(+)  
Add 

  الخصم
)-(  

Dic 

  االجمالي
Total 

  الطول 
Length 

  العرض 
Width 

  االرتفاع 
Height 

    الضافاتا 

 D1 m² 7 6.8 0.16 / 7.616باب     
 D2 m²  7 5.6 0.16 / 6.272باب  
 D3   m²  4 6.8 0.16 / 4.352باب   
 D4  m² 2 8 0.16 / 2.56باب   
 D5  m² 1 9.6 0.16 / 1.536باب   
 D6  m² 1 6 0.16 / 0.96باب   
 D7  m² 1 7.6 0.16 / 1.21باب   
     D8 m² 1 6.8 0.16 / 1.088الباب   
     D9 m² 1 6.8 0.16 / 1.088الباب   
     D10 m² 1 6 0.16 / 0.96الباب   
     W1 m² 1 8 0.16 / 1.28شباك   
     w2 m² 8 7 0.16 / 8.96شباك   
     W3 m² 8 6 0.16 / 7.68شباك   
     W4 m² 1 2.8 0.16 / 0.448شباك   
     W5 m² 1 7.8 0.16 / 1.248شباك   
                    
 47.254             المجموع االضافات  
                    
 2584.7674               صبغللالمجموع الكلي   
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) اضافات الصبغ الداخلي 40خریطة رقم (       
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 جدول االسعار ٣- ٤
ا واملذكورة مبلحق رقم -١مت اعداد هذه اجلاول باالستناد اىل اخلرائط يف ملحق رقم  -:مالحظة   . -٢-وباالستناد اىل املواصفات اهلندسية املعمول 

 

 
  

  األعمال الترابیة
 بالعمل وبموجب المواصفات الفنیة الخاصة   في المخطط بموجب األبعاد المؤشرةكافة األعمال  تنجز

مع رفع األتربة الزائدة الناتجة عن  العمل لتنفیذ المعدات وتوفیر المستلزماتوكذلك یشمل السعر أجور 
كما  العمل  التي ال یمكن استعمالھا  في موقع العمل ونقلھا إلى أماكن توافق علیھا الجھات  المختصة

  .وحسب إرشادات المھندس المشرف ویلزم باصالح االضرار الناجمة عن اعمال الحفریات
  الصفحة  المبلغ  الكمیة  الوحدة  التفاصیل  ت

١  

یتم الحفر بموجب  الترابیة على ان  الحفریات
واالبعاد والعمق المؤشر في  المخططات

 "یكون الحفر شاقولیاالمخططات ویجب ان 
وصوال الى تربة جیدة صالحة ومستقیم الجوانب 

وفي حالة كون  اتللتأسیس او حسب المخطط
الحفریات اوسع مما ھو في المخططات فالیتم 

على نفقة  ذرعة الكمیة االضافیة ویتم دفنھا
اعادة دفن االسس بالتراب  ویشمل السعر المقاول

حالة  فيالجوفیة  المیاهسحب الناتج عن الحفر و
  .المھندس المشرف توجیھاتوحسب  ظھورھا

 32  / 333.13  ٣م

٢  
تحت   الجلودمن  ةتجھیز مواد وفرش وحدل طبق

كل مایلزم النجاز عمل  معسم  25االسس سمك 
  .%٩٥وبنسبة حدل جید ومتكامل 

 36  /  64.09  ٢م

٣  

من الحصى  ةتجھیز مواد وفرش وحدل طبق
 معسم  25تحت االسس سمك   )B(الخابط نوع 

وبنسبة حدل كل مایلزم النجاز عمل جید ومتكامل 
٩٥%.  

 
  ٣م

 
63.44  /  36 

٤  

ة  ن الترب ات م دل طبق رش وح واد وف ز م تجھی
اب  ویة واالعش واد العض ن الم ة م ة الخالی النظیف
ة  ل طبق ة سمك ك حول االسس داخل وخارج البنای

یب  25 ى المناس ول ال دفن للوص ع ال م م س
المطلوبة مع كل مایلزم النجاز عمل جید ومتكامل 

  .المھندس المشرف توجیھاتوحسب 

 34  /  32.97  ٣م

٥  

بان أو  ادة الدورس ز م ل تجھی مل العم یش
ر  دل لت ھا بمع اء ورش ا بالم دین ومزجھ / الكلوری

بة   ٢م 20 اء بنس ط بالم ى إن یخل م 50عل /  ٣س
س  ب األس یات وجوان ت األرض ك تح الون  وذل غ
اذ  ل نف الت  المحتم ع المح ي وجمی ت المماش وتح
ادة ذات  داخل أو أي م ى ال ا إل حشرة األرضة منھ

  .ب تعلیمات الشركة المنتجة مفعول مماثل وحس

    ٢م
333.13  /  32 
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  اإلعمال الكونكریتیة
 الخاصة بموجب الموصفات الفنیة  و   في المخطط بموجب األبعاد المؤشرة یتم إنجاز كافة األعمال 

ویشمل السعر كل ما یحتاجھ العمل من مواد وأجھزة  ومعدات وقوالب ومواد مضافة  وغیر  بالعمل
  .إرشادات المھندس المشرفذلك وحسب 

  الكونكریت العادي
  الصفحة  المبلغ  الكمیة  الوحدة  التفاصیل  ت

١  
مع مانع الرطوبة وبموجب  C25كونكریت عادي 

) بادلو(سم  15تعلیمات الشركة المنتجة وبسمك 
  .وباستعمال السمنت المقاوم لألمالح

 68  / 4.98  ٣م

٢  
 C20كونكریت عادي باستعمال السمنت المقاوم 

سم مع استعمال مفاصل تمدد 10لألرضیات سمك 
  .رالمفاصل بمادة الستایروبو ملئ م مع 2x2كل 

 72  /  231.42  ٢م

) خرسانة تعمیة( كونكریت عادي  اسفل األسس  ٣
    ٢م   .سم 10سمك  C20باستعمال السمنت المقاوم 

38.93  /  38 

  الكونكریت  المسلح

١  
مع استعمال السمنت  C25كونكریت مسلح نوع 

یشمل العمل الطالء  .المقاوم لألمالح لألساس 
  لجمیع االوجھ الجانبیة والعلویةبالقیر 

 38  / 130.12  ٣م

 االعتاب والروافد C25كونكریت مسلح نوع   ٣
 26  /  69.99  ٣م  .ولكافة الطوابق 

للسقوف ولكافة   C25كونكریت مسلح نوع   ٤
 18  / 79.64  ٣م  الطوابق

لألعمدة فوق وتحت C25 كونكریت مسلح نوع   ٥
 42  /  24.88  ٣م  .والبادل

للساللم مع الجدار  C25كونكریت مسلح نوع   ٦
 88  / 7.184  ٣م  .الكونكریتي وملحقاتھ 

 24  /  7.135  ٣م  .فوق الفتحات    C25كونكریت مسلح نوع  ٧

ومردات  للستائر C25كونكریت مسلح نوع   ٨
 22  /  161.1  ٣م  .الماء
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  أعمال البناء
 بالعمل وبموجب المواصفات الفنیة الخاصة   بموجب األبعاد المؤشرة في المخططكافة األعمال  تنجز

مع رفع األتربة الزائدة الناتجة  العمل لتنفیذ المعدات وتوفیر المستلزماتوكذلك یشمل السعر أجور 
 عن العمل  التي ال یمكن استعمالھا  في موقع العمل ونقلھا إلى أماكن توافق علیھا الجھات  المختصة

  .وحسب إرشادات المھندس المشرف كما ویلزم باصالح االضرار الناجمة عن اعمال الحفریات
  الصفحة  السعر  الكمیة  الوحدة  التفاصیل  ت

١  

اء  منت البن تعمال الس ادلو باس ت الب ابوق تح بالط
رواق  دران وال س الج الح الس اوم لألم المق
ھ  میع األوج عر تش مل الس ي ویش والمماش
اوم  منت المق ة الس ة بمون ة والداخلی الخارجی
ارج  لألمالح والرمل مع الطالء بالفلنكوت من الخ

دران س الج داخل الس اد  وال ب االبع وحس
  والقیاسات الواردة في المخططات

 40  /  28.4  ٣م

ي ال  ٢ رة ف اد المؤش ب األبع ابوق وحس اء بالط بن
       .المخططات باستخدام السمنت العادي

 48  / 229.42  ٣م  سم 24سمك  لبادلوافوق   
 52  /  12.53  ٣م  .سم 12سمك  للستارة  
 58  /  10.64  ٣م  .سم 24سمك للبیتونة   
 60  /  21.93  ٣م  .سم 12سمك للسیاج   

  
  اللبخ - أعمال اإلنھاء

یتم إنجاز كافة األعمال بموجب المواصفات وبموجب نماذج یوافق علیھا المھندس المشرف 
یشمل السعر أعمال البیاض وللبخ والتغلیف بالحجر تثبیت مشبكات معدنیة في مناطق ربط و.

جدران الطابوق باألعمدة والجسور الكونكریتیة بالنسبة للبیاض واللبخ وعلى الجدران بالنسبة 
  .غلیف بالحجرللت

  الصفحة  السعر  الكمیة  الوحدة  التفاصیل  ت

ة   ١ الجص للجدران الداخلی اض ب واد والبی تجھیز م
 86 / 2584.77  ٢م  والسقوف باستخدام المساطر

٢  
ل  منت والرم قیل باالس بخ الص واد والل ز الم تجھی

بة  درانلل)  ٣:١( نس ة ج ة والداخلی  الخارجی
  المخططاتواالماكن المؤشرة في للسیاج 

 50 / 233.54  ٢م

واد و  ٤ ز الم ر تجھی منت النث رةباالس یض والغب  االب
 56 / 718.86  ٢م  المؤشرة في المخططات للجدران الخارجیة
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  االخرى - االنھاءأعمال 
 بالعمل وبموجب المواصفات الفنیة الخاصة   بموجب األبعاد المؤشرة في المخططكافة األعمال  تنجز

مع رفع األتربة الزائدة الناتجة  العمل لتنفیذ المعدات وتوفیر المستلزماتوكذلك یشمل السعر أجور 
 عن العمل  التي ال یمكن استعمالھا  في موقع العمل ونقلھا إلى أماكن توافق علیھا الجھات  المختصة

  .المشرف وحسب إرشادات المھندس كما ویلزم باصالح االضرار الناجمة عن اعمال الحفریات
  الصفحة  السعر  الكمیة  الوحدة  التفاصیل  ت

١  
حد ( تجھیز مواد والصبغ بالبنتالیت ثالث طبقات 

ة  األلوان ) الكفای قوف وب ة والس دران الداخلی للج
  التي یحددھا المھندس المشرف

 96  / 2584.77  ٢م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  اعمال التطبیق
 وبموجب المواصفات الفنیة الخاصة   المخططبموجب األبعاد المؤشرة في كافة األعمال  تنجز

یتم تحدید األلوان المطلوبة غیر المحددة في المخططات او الكشف من قبل المھندس و  بالعمل
  .المشرف 

١  

تجھیز مواد والتطبیق بالكاشي الموزائیك وبمونة 
سم ) 30x30(بابعاد  ٣:١االسمنت والرمل نسبة 

منت  ربتھ باالس عر  الش مل الس ع ویش یض م االب
  الجلي والتلمیع الموقعي

 74  /  462.84  ٢م

٣  

واد و ز م ل ازارةتجھی ك  عم ي الموزائی بالكاش
بة  ل نس منت والرم ة االس اد  ٣:١وبمون بابع

)30x10 ( سم ویشمل السعر  الشربتھ باالسمنت
  االبیض مع الجلي والتلمیع الموقعي

 80  /  39.72  ٢م
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  اعمال التسطیح
 بالعمل وبموجب المواصفات الفنیة الخاصة   بموجب األبعاد المؤشرة في المخططكافة األعمال  تنجز

  .وحسب إرشادات المھندس المشرفیتم تنظیف السطوح بصورة جیدة  وكذلك یشمل السعر 
  الصفحة  السعر  الكمیة  الوحدة  التفاصیل  ت

١  

  :تجھیز مواد التسطیح ویشمل العمل مایلي 
سمك ال یقل بطبقتین متعاكستین من القیر   .أ 

ملم بینھما طبقة من اللباد على ان  ٨عن 
یكون ارتفاع القیر على الجوانب ال یقل عن 

  .سم  30
تایكر -ب ع الش یط بقط واد والتبل ز م      تجھی
)4x80x80 ( ویر راب التھ ة ت وق  طبق م ف ( س

زمیج  مك ) ال وائب بس ن الش الي م ) 10-15(الخ
التسریح الالزم باالضافة الى طبقة سم مع مراعاة 

ازل ایلون وع ل والن راري  الرم        ح
وملئ المفاصل بالماسك  سم٥سمك  )ستایروبور(

ات  ب المخطط ري وحس الفحص المختب اجح ب الن
  والمواصفات الفنیة وارشادات المھندس المشرف

 28  / 538.27  ٢م

  السقوف الثانویة اعمال 
 وبموجب المواصفات الفنیة الخاصة   األبعاد المؤشرة في المخططبموجب كافة األعمال  تنجز

وحسب إرشادات المھندس یتم تنظیف السطوح بصورة جیدة  وكذلك یشمل السعر  بالعمل
  .المشرف

١  

وع  ة ن قوف ثانوی ل س واد وعم ز م واح (تجھی ال
السعر " بموجب المخططات شامال) JT) (جبسیة

واد وكاللی ن م ل م ھ العم ا یتطلب ل م رایش ك ب وت
از العمل بشكل متكامل ا  واسالك وغیرھا النج كم

ب  ویقوم المقاول بحفر نقاط االنارة السقفیة وحس
  .المخططات وتوجیھات المھندس المشرف

 20  /  416.33  ٢م
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  اعمال االبواب
 وبموجب المواصفات الفنیة الخاصة   بموجب األبعاد المؤشرة في المخططكافة األعمال  تنجز

یشمل السعر المواد الالزمة للعمل من الصبغ بالسبیرتو والدملوك وكل ما یتطلبھ  وكذلك  بالعمل
 ونرمادات ویدات وموقفات األبواب یشمل السعر كافة الملحقات من كیلونات نوع سوبرو العمل 

  .لكل باب ٣/ یتم تزوید األبواب بمفاتیح سویج عدد 
  الصفحة  السعر  الكمیة  الوحدة  التفاصیل  ت

١  

 تجھیز  مواد وتركیب فردات خشب مكبوسة
 عادي ثم من الوجھین بطبقات  معاكس قاطین

الفورمایكا وباللون الذي یحدده المھندس  معاكس
 3x6إطار من خشب  إلجام قیاس عم المشرف

انج وحسب األبعاد والتفاصیل المؤشرة في 
المخططات ویشمل السعر كل ما یتطلبھ العمل من 

والصبغ  ةیج من أنواع جیدنرمادات وكیلونات سو
وبموجب توجیھات  بالسبیرتو حد االشباع

  المھندس المشرف 
  م D1 (1x2.4)  باب
  م D2 (0.8x2)  باب
  م D3 (1x2.4)  باب
  م D4 (1.6x2.4)  باب
  م D5 (3x1.8)  باب
  م D6 (1.2x1.6)  باب
  م D7 (1.4x2.4)  باب
  م D8 (1x2.4)  باب
  م D9 (1x2.4)  باب
  م D10 (1x2)  باب

  
  
  
  
  
  

  عدد
  
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
7  
7 
4  
2  
1 
1 
1 
1 
1 
1  

/   /  

  اعمال االلمنیوم والحدید
یتم و یتم إنجاز اإلعمال بموجب المخططات والمواصفات الفنیة وإرشادات المھندس المشرف 

  .تحدید األلوان المطلوبة غیر المحددة في المخططات او الكشف من قبل المھندس المشرف 

١  

واد  ز م بتجھی وم  وتركی ع المنی بابیك بمقط ش
زم من  ا یل عادي عریض من منشأ جید مع كافة م
اطي  اج والشریط المط ت وماسكات زج زوایا تثبی
لك  المانع للغبار ویشمل السعر تركیب الزجاج وس
دات  ذلك الی ة وك ردات المتحرك ذباب للف انع ال م
اطق  ة بمن ع العنای د م وع الجی والنرمادات ذات الن

  عات على ان یكون العمل متقن الزوایا والتقاط
  م W1 (2x2)شباك 
  م W2 (2x1.5)شباك 
  م W3 (2x1)شباك 
  م W4 (0.7x0.7)شباك 
  م W5 (2x2.5)شباك 

 عدد

  
  
  
1 
8 
8 
1 
1 

/  /  
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  التخطیط الزمني للمشروع  ٤- ٤
ومن حساب من حیث التنفیذ  االنشائیة تم التخطیط لمشروع من اعداد تسلسل للفقرات

الزمن باالعتماد على خبرة سوق العمل وبالتالي تم ادخال ھذه المعطیات في البرنامج 

MS PROJECT ) حیث ) الزمن لكل فقرة ، تسلسل الفقرات ، تاریخ بدء المشروع

قام البرنامج بربط الفقرات مع بعظھا واحتساب زمن البدء لكل فقرة وزمن النھایة 

اضافة الى حسابھ زمن البدایة المبكرة والمتاخرة والنھایة المبكرة والمتأخرة 

على  MS PROJECTبرنامج وتم اظھار مخرجات الوالمرونة في كل الفقرات 

   .-٣-وتم اظافة المخطط الزمني للمشروع الھندسیة بملحق رقمشكل جداول 

  -:یتضمن التالي - ٣-وملحق رقم 

 جدول یلخص الفعالیات الرئیسیة للمشروع. 

 جدول یلخص الفعالیات الحرجة  للمشروع. 

  نھایة بدایة نھایة بدایة مبكرة بدایة متأخرة (جدول یلخص مختلف األزمنة

للمشروع والمرونة لكل فعالیة وبیان الفعالیات )مبكرة ونھایة متأخرة 

  .الحرجة

 جدول یلخص نسبة االنجاز للفعالیات  للمشروع.  

 جدول یلخص الفعالیات الحرجة من الفعالیات الغیر حرجة.  

 جدول یصنف الفعالیات حسب الزمن لكل فقرات المشروع. 

 مخطط زمني للمشروع. 

  للمشروعمسار حرج. 

 مسار حرج للمشروع مصنف حسب افعالیات الحرجة. 
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  وفي ادناه تسلسل لجمیع الفقرات االنشائیة مع الزمن

  جدول یبین تسلسل الفرات االنشائیة مع الزمن
 الزمن  الفقرة

 days 60 اعمال االسس
 days 2 تسویة الموقع والتحطیط

 days 4 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر
 days 2 فرش الجلمود مع الرص 

 days 6 فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الحدل 
 bindig( 7 days(صب طبقة التعمیة 

 days 35 صب الخرسانة لالساس مع القالب الخشبي والتسلیح 
 days 4 طالء الصب بالكیر 

 days 35 اعمال  االعمدة 
 days 35 اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعمدة

 days 55 اعمال الجسور والسقف
 days 10 اعمال القالب الخشبي والتسلیح  للجسور

 days 15 اعمال القالب الخشبي والتسلیح للسقف
 days 30 اعمال الصب للجسور والسقف 

 days 31 اعمال البناء بالطابوق
 days 4 بناء الطابوق تحت البادلو مع التشمیع والتزفیت

 days 2 تحت البادلو بالتراب النظیف مع الحدلدفن طبقة 
 days 9 صب البادلو مع القالب الخشبي

 days 16 بناء الطابوق  وتنصیب الشبابیك واالبواب 
 days 25 اعمال االنھاءات الداخلیة 

 days 6 اعمال السیرامیك للمرافق الصحیھ والحمامات 
 days 10 اللبخ بالجص والبورك  

 days 15 اعمال الكاشي لالرضیة واالزارة 
 days 14 سقوف ثانویة
 days 4 تغلف الدرج

 days 7 تثبیت محجر الدرج
 days 36 اعمال البیتونة
 days 6 صب االعمدة
 days 5 بناء الجدران
 days 20 صب السقف

 days 5 االنھاء الخارجي والداخلي
 days 30 االعمال الصحیة والكھربائیة

 days 30 االعمال الكھربائیة
 days 15 االعمال الصحیة

 days 28 اعمال السطح
 days 4 بناء الستارة بالطابوق

 days 6 اعمال القیر
 days 8 اعمال  تراب التھویر

 days 10 اعمال الشتایكر
 days 16 اعمال االنھاء الخارجیة
 days 6 كتائب األبواب والشبابیك

 days 10 اللبخ بالسمنت من الخارج 
 days 17 االعمال الخارجیة

 days 7 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  
 days 4 اعمال الحدیقة مع  الدفن بالتراب النھري النظیف

 days 6 اعمال السیاج الخارجیة مع اللبخ
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  امسالفصل اخل

    :االستنتاجات 

  ابدى برنامج االوتوكاد مرونة كبیرة اثناء استعمالھ في رسم المخططات وفي تعیین

 .وافضل من الرسم الیدوياالمیزالتاشیرات اذ ھو االفضل واالدق و

  برنامج االكسل ابدى مرونة كبیرة في اعداد وتعدیل المعادالت الخاصة بحساب كل فقرة

 .بشكل مفصلمن الكمیات 

  برنامجMS-Project  اعطى رؤیة واضحة وشفافة على كل فقرات المشروع وبین

 .الترابط الزمني والتسلسل بین الفقرات

 یعطي مرونة كبیرة في سرعة  التفصیلةقوائم الكمیات في  الحسابات  أسلوب إتباع

 .جداول الكمیات إلعداد الحسابات وفي دقة المراجعة

 اختصر الوقت والجھد في  األكسلالمتبع في الحسابات الذي تم ربطة ببرنامج  األسلوب

  . كمیات جداول الكمیات  الماخوذة من قوائم الكمیات إعداد

  -:التوصيات

تحلیل كل فقرات المشروع باالعتماد على الدلیل الموحد القیاسي لتحلیل االسعار الصادر  -

 .٢٠١٥لعام  من وزارة االسكان والتعمیر

استنادا على تاریخ معین بعد فترة من بدایة  لفقرات المشروع اسة نسبة انجاز معینةدر -

 .المشروع

  .تنفیذ كل فقرة ومواد أعمالالفقرات بتفصیل  أسعارمسوحات تخمینیة لتحلیل  إجراء -

 بإدخالالمدنیة  باألعمالعمل برنامج خاص لحساب الكمیات حسب الفقرات الخاصة  -

  .Visual Basicاو     excel بواسطة برنامج  األبعاد

فقرات العمل  لتنفیذالمختلفة  واإلنشاءدراسة جدوى اقتصادیة بین وحدات البناء  إعداد -

 .باعتماد اسعار السوق

 



  املصـــــادر
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  -:العربية  املصادر

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، سلمى فرحان نجم  .م.م، المسح الكمي  -١

الجامعة ، غانم عبد الرحمن بكر . م.م،تخمین ومواصفات االعمال االنشائیة  -٢
 .التكنلوجیة

 .المھندسین العربموقع  -٣

المؤسسة العامة للتدریب التقني ، حساب وحصر الكمیات بالحاسب االلي  -٤
  . والمھني المملكة العربیة السعودیة

 - دار النشرللجامعات،نصیر ابراھیم عبدالرشید.د،ادارة مشروعات التشیید  -٥
  .مصر

 
 

 -:املصادر االجنبية

1- Autocad 2010 help 

2- Excel 2007 help 

3- An Introduction to EXCEL for Civil Engineers – 
Fromengineering theory to Excel practice  , GuntharPangaribuan 
2016. 

4- Excel for Scientists and Engineers Numerical Methods, Wily 
Interscience 2007. 
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 اخلرائط اهلندسية للبناية املختارة

]١٠٩[ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ١- ملحق رقم 

 اخلرائط اهلندسية للبناية املختارة
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 اخلرائط اهلندسية للبناية املختارة
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 تعریف الواصفات الفنیة  
احدى مستندات المقاولة والتي تحدد صفة كل مادة من المواد المستخدمة في انجاز العمل وصفة 

كذالك تبین المواصفات كثیرا من االبعاد او ,ومستوى انجاز كل جزء من اجزاء العمل 
  .المعلومات والتي ال تظھر عادة في الخرائط او في أي مستندات المقاولة االخرى 

 الغرض من اعداد المواصفات الفنیة  
ان الغرض الرئیس من اعداد المواصفات ھو تمكین جمیع االطراف المعنیة بالعمل من االطالع 

وباألخص مھندس   یمكن اظھارھا في المخططات الخاصة بالعملعلى جمیع المعلومات التي ال
  . إلعداد األسعار الخاصة بكل فقرة من فقرات العمل التخمین

 صة بالمواد المستعملة في البناءالمواصفات الخا 
  

 :یشترط في الرمل مایأتي: الرمل -١
 .ان یكون خالیا من المواد الغریبة كاألوساخ واالمالح والمواد العضویة  - أ

 .ان یكون خشن الملمس وحاد الزوایا لزیادة تماسكة مع السمنت  - ب
في السنتمتر المربع الواحد  ٢٥ان تكون جزیئاتھ بحجم قیاسي فمثال تمر من منخل عدد عیونھ  - ت

وفي بعض االعمال یطلب . في السنتمتر المربع الواحد ١٠٠والتمر من منخل عدد عیونھ 
 .   لى مناخل مختلفة المساحةا ٤تدریج الرمل أي مروره بنسب مختلفة من 

 - : یشترط في الحصى ما یأتي: الحصى -٢
 .ان یكون نظیفا وخالیا من الطین واالمالح والمواد العضویة  - أ

  .انج  ٤/١انج واال یمر بثقوب  ١متدرج الحجم وعلى األكثر یمرمن ثقوب قطرھا   - ب
الخرسانة ومونة السمنت یشترط في الماء المستعمل كمادة بنائیة والذي یدخل في صب : المیاه -٣

 - :والبیاض والنورة ما یأتي
ان یكون خالیا من الحوامض والقلویات التي تتفاعل مع السمنت او الجص او تؤثر على   - أ

 .الطابوق
 .ان یكون خالیا من المواد العضویة واالوساخ وما شاكل  - ب
 .ان یكون خالیا من الشوائب كالطین والغرین والزیت  - ت
وال یجوز مطلقا استعمال الماء المالح او ماء البحر % ٠,٥یھ عن اال تزید نسبة االمالح ف  - ث

  .مباشرة في البناء
 -: یشترط في الطابوق ان یكون كما یأتي: الطابوق -٤
 حاد الحافات   - أ

 .سم ٧.٥-٧ xسم  ١١-١٠ xسم٢٣-٢٢متوازي المستطیالت منتظم وابعاد الطابوقة   - ب
 صلبا ال یتفتت بسرعة   - ت
 .انس المقطعخالیا من المواد الغریبة ومتج  - ث
 .ذا مقطع منتظم  - ج



  - ٢-  رقم ملحق
 املباني ألعمال الفنية املواصفات
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 .ساعة ١٢من وزنھ من الماء خالل % ١٥وال یمتص أكثر من % ٢٠ال تزید مسامیتھ عن   - ح
 ذا لون واحد فقط   - خ
 .من وزنھ% ٠.٥ال یحتوي على امالح مذابة بأكثر من   - د
 ²سم/كغم ١٠٠یتحمل قبل السحق   - ذ
 .حھامرة حدوث أي تفلطح لسط ٢٥اال یسبب تعاقب نقع الطابوقة وتجفیفھا   - ر
 -: ویشترط في الجص الجید ان یكون: الجص -٥
 .جدید الحرق ویجب ان یستعمل حسب تسلسل وروده الى موقع العمل  - أ

 ½خالیا من االمالح والمواد العضویة ویمكن ان یحتوي على امالح متبلورة بما ال یزید عن   - ب
 .بالمئة

 .خالیا من الرمل تقریبا  - ت
 .٢.٤-٢.٣وزنھ النوعي بین   - ث
دقیقة بالنسبة لمونة الجص التي  ٣٠,٦دقائق والنھائي بین  ٧,٤فترة تصلبھ األولى تتراوح بین   - ج

 .    مئوي ٣٠بالمائة من وزن الجص وفي درجة حرارة  ٧٠تحتوي على ماء 
 :ویكون: الرماد الطیار -٦
 ٢.١٨وزنھ النوعي بین   - أ

 ٢٣٦٠درجة نعومة رقم   - ب
واوكسید % ١٣واوكسید الحدید % ٣٠واال لومینا % ٤٢یتركب من اكاسید مختلفة منھا السلیكا   - ت

 .وغیرھا% ٢الكلسیوم 
 :یشترط في السمنت ان یكون: السمنت -٧

مطابقا للمواصفات القیاسیة لسمنت بورتالند ویعتبر السمنت العراقي كلھ من ھذا النوع اما -أ
  :انواعھ فھي

 سمنت بورتالند االعتیادي -١
 سمنت بورتالند مقاوم لألمالح القلیلة -٢
 نت بورتالند سریع التصلبسم -٣
 سمنت بورتالند واطئ الحرارة -٤
 -: وھناك أنواع أخرى من سمنت بورتالند منھا. سمنت بورتالند مقاوم االمالح العالیة -٥
 سمنت بورتالند األبیض -١
 سمنت بورتالند الملون -٢
 .یجب ان یكون السمنت جدیدا او مخزونا في أماكن بعیدة عن المیاه والرطوبة  - ت
 .السمنت من االكیاس او البرامیل اال قبیل االستعمالال یجوز تفریغ   - ث
 .ان یمر بفحوصات فیزیاویة تشمل فحوصات النعومة والقوة والثبات ووقت التماسك  - ج
 : ویجب ان یكون الخشب المستعمل كمادة بنائیة في األبواب والشبابیك وغیرھا كما یأتي: الخشب -٨
 مجففا تجفیفا جیدا  - أ

 خالیا من العقد   - ب
 قوق والرضوضخالیا من الش  - ت
 مقطعھ عمودي على اتجاه االلیاف  - ث
 .مطلیا بمواد كیمیاویة لمحافظتھ من االرضة والحشرات األخرى الضارة بھ  - ج
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 املباني ألعمال الفنية املواصفات
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یجب ان یمر الخشب بفحوصات فیزیاویة تشمل فحوصات الوزن النوعي والتقلص واالنحناء   - ح
وللبلسم  ٠.٥ولخشب الصنوبر  ٠.٧٥والصالبة وغیرھا فمثال الوزن النوعي لخشب البلوط 

 ٢٥٠و ٢٠٠سم فتتراوح بین x٥سمx٧سم ١٠اما تحمل قطعة من الخشب بأبعاد  ٠.١١
 .²سم/كغم

 :ویشترط في حدید التسلیح ما یأتي: حدید التسلیح -٩
 ان یكون نظیفا وخالیا من الصدأ  - أ

 یجب اال یصبغ الحدید واال یكون أملس حتى یكون تماسكھ مع االسمنت شدیدا  - ب
 .لفوالذ القابل للمطاطیة وتحمل العزومان یكون حدید التسلیح من ا  - ت
 .عند قطعھ او كسرة یجب عدم مشاھدة أي تركیب للحبیبات بالعین المجردة  - ث
 ³غم لكل سم ٧.٨٥ان تكون كثافتھ   - ج
 .لكل درجة مئویة واحدة ٠.٠٠٠٠١٥الى  ٠.٠٠٠٠١٢ان یكون معمل تمدده الطولي من   - ح
 ٠.١الغریبة فیھ والتي تتراوح بین ان یجتاز فحصا كیمیاویا لوجود نسب الكربون والمواد   - خ

 ٠.١و ٠.٠٣للكبریت وبین  ٠.٠٧و ٠.٠٣للسلیكون وبین  ٠.٢و ٠.٠٥للكربون وبین  ٠.٧٥و
 .للمنغنیز% ٠.٧٥و ٠.٣للفوسفور وبین 

ان یكون ذا قابلیة لتحمل قوى الشد والضغط ومقاومة الفوالذ ذي الجھد العالي تصل الى   - د
 .²سم/كغم٩٠٠٠

 -: یشترط في الكتل الخرسانیة ما یأتيو: الكتل الخرسانیة - ١٠
للقواطع و ) سمx١٠سم٢٠ xسم ٤٠(ان تكون متوازي مستطیالت منتظم وبأبعاد   - أ

ویجب اال تتغیر االبعاد المذكورة . للجدران) سمx٣٠سمx٢٠سم٤٠(او) سمx٢٠سمx٢٠سم٤٠(
 .بالمائة ٣أكثر من 

ه الكتل بمقدار جزء واحد الى یجب ان تكون نسبة السمنت في الخرسانة المستعملة في تصنیع ھذ  - ب
 .من خلیط الحصى)حجما(ستة أجزاء 

 .یجب ان تكبس او تضغط ھذه الكتل عند صنعھا بمدقات خشبیة او حدیدیة وان تحفظ بالظل  - ت
یجب استعمال السمنت المقاوم لألمالح في تھیئة مزیج الكتل الخرسانیة التي تستعمل في   - ث

 .األسس
للكتل ) ایام٧في(²سم/كغم٤٠وعن ) یوم ٢٨في( ²سم/كغم٦٥اال یقل معدل قوتھا الضاغطة عن   - ج

 .للكتل المجوفة) أیام ٧في(²سم/كغم ٣٠وعن ) یوم٢٨في (²سم/كغم٥٠الصلبة وعن 
 .بالمائة من وزنھا وھي جافة ٨ساعة عن  ٢٤االیزید معدل امتصاصھا للماء خالل   - ح
جب اال تظھر كتل لوجود القوة الضاغطة او مقدار امتصاصھا للماء فی) ١٠(عند فحص   - خ

 .بالمائة عن المعدل ٣٠فروقات أكثر من 
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 المواصفات الخاصة باألعمال االنشائیة  
 :ویشمل الھدم ما یأتي: اعمال الھدم -١
 .تجھیز االعمدة والساللم واألدوات الالزمة لرفع السقوف والدعامات وغیرھا  - أ

 .الموادھدم المواد البنائیة وعدم سحقھا قدر المستطاع واالستفادة من بعض   - ب
 .المحافظة على األمالك المجاورة وعمل المساند الالزمة لصیانتھا من االنھدام والتشقق  - ت
 .نقل األنقاض من موقع العمل الى أماكن تخصصھا امانة العاصمة او البلدیة  - ث
 :وتشمل التسویة ما یأتي: تسویة موقع العمل -٢
 رفع األنقاض واالوساخ  - أ

 .قد توجد في موقع العملردم المنخفضات وإزالة المرتفعات التي   - ب
المحافظة على األشجار او الشجیرات القریبة من موقع العمل واالھتمام بإدامتھا لحین تسلم   - ت

 .العمل
 : ویكون الحفر كما یأتي حفر األسس -٣
 .تخطیط األسس وفق خارطات العمل  - أ

ح المحافظة على االوتاد وااللواح المستعملة في التخطیط حتى وصول البناء فوق مستوى سط  - ب
 سم )ص(األرض ب

 .تكون حافات الحفر مستقیمة والنزول شاقولیآ اما عمق الحفر یكون مطابقا للخارطات  - ت
 .تكون أرضیة الحفر مستویة متجانسة ولیست بشكل مدرج  - ث
 .دق أرضیة الحفر بمدقات حدیدیة مع رشھا بالماء بكمیة قلیلة  - ج
ملء الحفر الناتج بتربة قویة اذا وجدت أماكن رخوة في األرض فیجب إزالة التربة الرخوة ثم   - ح

 .ورشھا بالماء بانتظام ودقھا حتى الحصول على المستوى المطلوب
اذا كان الحفر بمستوى المیاه األرضیة فیجب ضخھا من األسس بعیدا عن حافات الحفر حتى   - خ

 .اكمال األساس الخرساني
قلة خارجا في حفر رفع التراب الزائد الناتج من الحفر وعدم االستفادة منھ لالمالئیات ون  - د

 .تخصصھا امانة العاصمة
وتفرش كسر الطابوق تحت األساس الخرساني او تحت الكاشي في : فرش كسر الطابوق -٤

 .الطارمات والممرات على النحو االتي
 .وضع كسر الطابوق ویفضل الطابوق المصخرج وفرشھا بصورة مستویة  - أ

 دق الكسر جیدا بمدقات حدیدیة مع رشھا بالماء  - ب
 ١:٦او  ١:٥الفراغات بین كسر الطابوق بقیمة السمنت ملء   - ت
 .وضع النفط األسود او الكلوردین قاتل الحشرات التي تظھر في الحاضر او المستقبل  - ث
وتفرش ھذه الطبقة اما تحت األساس الخرساني او تحت الكاشي على : فرش طبقة خرسانة -٥

 :النحواالتي 
 ١٠:٥:١او  ٨:٤:١تخلط بنسبة   - أ

 وعدم دقھا  تسویة سطح الصبة  - ب
 .امتار مربعھ مساحة وغیرھا ٤امتار طول او لكل  ٣عمل مفاصل لكل   - ت
 .أیام على األقل ٣رش الصبة بالماء اعتبارا من الیوم الثاني ولمدة   - ث
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ویستعمل التراب النظیف الخالي من الجذور النباتیة والحجارة في رفع : االمالئیات الترابیة -٦
 :ن الدفن كما یأتيمستوى البناء عن األرض االصلیة ویكو

 .سم ٢٠سم وباي حال من األحوال ال أكثر من  ١٥وضع التراب بطبقات ذات سمك   - أ
یجب ان تحتوي مادة الردم على نسب معینة من الطین والرمل والغرین بحیث تكون مادة صلدة   - ب

 .عند دقھا ورشھا بالماء
 %.١٠ل من رش التربة بالماء ال سیما إذا كانت الرطوبة الموجودة في التربة اق  - ت
 .دق التربة بمدقات حدیدیة بصورة جیدة ومتساویة  - ث
 :البناء بالطابوق والسمنت -٧

  ویكون البناء كما یأتي
 .نقع او تبلیل الطابوق بوضعھ ثالث ساعات او أكثر في الماء  - أ

 .اما في األسس فیجب استعمال سمنت مقاوم لألمالح ٣:١استعمال قیمة السمنت والرمل   - ب
 .سم ١یكون ثخن مونة السمنت   - ت
یجب ان تكون السوف مستقیمة والمفاصل شاقولیة والمفاصل التي في السوف الفردیة على   - ث

استقامة واحدة وكذلك المفاصل التي في السوف الزوجیة وبذلك یكون سطح البناء مستویا 
 .شاقولیا

 .رش البناء بالماء باستمرار وال سیما في أیام الصیف الحارة ولمدة أسبوع  - ج
 :لخرسانیة والسمنتالبناء بالكتل ا -٨
 .یجب رش الكتل قلیال قبل استعمالھا  - أ

 .وان توضع بكمیة كافیة ٣:١یجب استعمال مونة السمنت والرمل   - ب
 .یجب ان تكون الجدران مستویة وشاقولیة تماما  - ت
یجب ربط الجدران المتقاطعة بتداخل الكتل الخرسانیة في السوف المتعاقبة او باستعمال روابط   - ث

 .فوالذیة
 .بالماء بكمیة كافیة ولعدة مرات بالیوم ولمدة أسبوع رش البناء  - ج
 :البناء بالحجر والسمنت -٩
 .سمx٢٥سمx٢٥سم ٢٠یجب ان تكون الحجر المستعمل في البناء بابعاد ال تقل   - أ

 یجب نقع األحجار قبل استعمالھا بالماء   - ب
 ٣:١استعمال مونة السمنت والرمل   - ت
 سم ٢یجب اال یقل عرض المفصل عن   - ث
 الجدران شاقولیة ومستویة تمامایجب ان تكون   - ج
یجب استعمال احجار قویة خالیة من الشقوق في الزوایا واالركان والشبابیك وعتبات الفتحات   - ح

 سم٢ویجب االتزید البروزات عن مستوى الجدران على 
 القوالب  - ١٠

  :یجب ان تكون القوالب المستعملة في صب الخرسانة كما یأتي
 سمx٧سم٧الخشبیة عن ال تقل ابعاد مقطع المساند   - أ

استعمال قوالب من الصفائح الفوالذیة او من الخشب الجید والمجفف والخالي من الحشرات وان   - ب
 .تربط المساند والقوالب بحیث یسھل رفعھا عند انتھاء العمل
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ان تكون القوالب قویة بحیث تقدر ان تقاوم القوى المسلطة علیھا نتیجة االھتزاز ودفع   - ت
 .الخرسانة

 .والب من الداخل بالزیت الخام او زیت الكتان قبل وضع حدید التسلیح او الخرسانةمسح الق  - ث
وضع معدات التعلیق وترك ممرات في مواقع االنابیب واالسالك بصورة صحیحة قبل وضع   - ج

 .حدید التسلیح لضمان عدم انجرافھ من موقعھ اثناء صب الخرسانة
 

 :الدرز بالسمنت - ١١
  :ویكون الدرز كما یأتي

 لمفاصل بصورة جیدة تنظیف ا  - أ
 رش المفاصل بالماء   - ب
 سم٢.٥سم و١.٥یكون عمق الدرز بین   - ت
 ٣:١او  ٢:١استعمال مونة السمنت   - ث
  .رش المفاصل المدروزة عدة مرات بالیوم ولمدة أسبوع  - ج

  
 :اللبخ بالسمنت - ١٢

  :ویشمل اللبخ االعمال التالیة
 .تنظیف الجدرا ن من كل االوساخ والمواد البنائیة العالقة فیھا  - أ

 ام الحیطان المدروزة سابقا فیجب قل القیمة من المفاصل  - ب
 ب.سم في كل من الحالتین أ١.٥تنظیف المفاصل بصورة جیدة الى عمق   - ت
 رش الجدران بالماء بصورة جیدة  - ث
على الجدران  ١:١و٢:١رش شربت من قیمة السمنت والرمل الخشن بنسبة تتراوح بین  - ج

 .المطلوب لبخھا
 .سم ثم رشھا بالماء١على الجدران وبثخن  ٣:١و  ٢:١رمل وضع طبقة من قیمة السمنت وال  - ح
تخدیش الطبقة المبنیة وھي الطبقة األولى من اللبخ وذلك بامشاط حدیدیة لتساعد على التصاق   - خ

 الطبقة الثانیة
ویجوز )ح(سم تقریبا وبنفس نسبة الخلیط المذكورة في الفقرة١وضع طبقة من السمنت بثخن   - د

 ھذه الطبقة استعمال السمنت الملون في
 )٢:١(یجوز استبدال الطبقة الثانیة برش شربت من السمنت الملون والرمل   - ذ
) د(یجب رش الماء بصورة مستمرة ال سیما في أیام الحر قبل رش الطبقة األخیرة المذكورة في  - ر

 .وكذلك بعد وضع ھذه الطبقة ولمدة أسبوع) ذ(او 
الیة من االمالح المتبلورة وان تحضر یجوز استبدال السمنت بالنورة على ان تكون النورة خ  - ز

جیدا وتخمر لمدة أسبوع او اكثر وان تكون كلھا متحولة الى ھیدروكسید الكلسیوم اذ ان بقایا 
 االكسید یسبب انتفاخا في البیاض

 :البیاض بالجص - ١٣
 ویشمل عمل البیاض بالجص ما یاتي

 نظیف المفاصلتنظیف الجدران جیدا من االتربة واالوساخ العالقة فیھا وكذلك ت  - أ
 رش الجدران بالماء قلیال  - ب
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 یجب ان یستعمل جص نظیف خال من االوساخ  - ت
سم وفائدة ھذه الطبقة ھي جعل أوجھ الجدران  1½وضع الطبقة من الجص وبمعدل ثخن   - ث

 مستویة قدر اإلمكان ویستعمل في ھذه العملیة مالج حدیدي
 سم ١وضع الطبقة الثانیة من الجص وبثخن   - ج
 وضع الطبقة األخیرة من الجص الناعم وبثخن نصف سنتمتر او اقل   - ح
 یجب ان تكون األوجھ مستویة تماما وشاقولیة ویفضل ان تكون الزوایا واالركان مستدیرة  - خ
عندما تكون األوجھ المطلوب تبیضھا كبیرة یفضل عمل عدة نقاط لضبط المستوى علیھا وذلك   - د

الوجھ كلھ مستویا تماما وشاقولیا اما في السطوح  بواسطة الشاقول والمسطرة حتى یضمن عمل
 المنحنیة فیضبط البیاض بقوالب خشبیة خاصة

 :اعمال حدید التسلیح - ١٤
  :وتشمل اعمال حدید التسلیح ما یأتي

 قص الحدید وتركیبة على ما ھو موضح في الخارطات التفصیلیة  - أ
ھذه الحجوم بأخرى مع  إذا لم تتوفر الحجوم المطلوبة في السوق فیستشار المھندس لتبدیل  - ب

 مالحظة المساحة والمحیط
یستحسن ان یكون حدید التسلیح قطعھ واحدة قدر المستطاع وإذا تعذر ذلك فیجب شد القضبان   - ت

 الحدید في نفس االتجاه ویسمح في بعض االعمال بلحیم القضبان
ن مره بین القضیبین المتممین بعضھما أربعی) مسافة التركیب(یكون طول الجزء المشترك   - ث

 ضعف قطر القضیب
یجب ان یكون الشد جیدا وبأسالك معدنیة خاصة للشد وان تكون المسافة بین نقاط الشد قریبة   - ج

 قدر المستطاع
 :اعمال القیر - ١٥

  :یستعمل القیر مادة مانعھ الرطوبة في السطح على النحو االتي
 سم½١. سم  ١ یكون وضع القیر بطبقتین باتجاھین متعامدین ویكون معدل ثخن كل طبقة بین  - أ

 عدم ترك مفاصل باتجاه انحدار الماء اما في الطبقة السفلى فیفضل عدم ترك مفاصل مطلقا   - ب
 ١:٣یجوز خلط القیر بالقیرالسیالي بنسبة   - ت
 ال یجوز خلط القیر بالنفط األسود اذ انھ مادة غیر فعالة لھذا الغرض  - ث
 :الصبغ بالدھن - ١٦

  یجرى الصبغ على النحو االتي 
الصبغ من النوع الجاھز وداخل علب مغلقة وان یكون من النوع اللماع لالبواب یجب ان یكون   - أ

 والشبابیك واالعمدة ومن النوع غیر اللماع للجدران
ال یجوز تخفیف االصباغ اال حسب توجیھات المھندس او بموجب تعلیمات خاصة صادرة عن   - ب

 الجھة المنتجة
 طرةیكون الصبغ فوق سطوح جافة تماما وفي أیام غیر مم  - ت
 تنظیف السطوح او االوجة المراد صبغھا من الغبار وتصلیح جمیع الفطور والثقوب وما شاكل  - ث
 یجب ان یكون الصبغ بواسطة فرش ناعمة وجدیدة  - ج
یكون الصبغ بثالث طبقات األولى للبیاض والثانیة طبقة األساس والثالثة تعتبر الطبقة النھائیة   - ح

 الطبقة السابقة تماماویجب عدم وضع أي طبقة من الدھن قبل جفاف 
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 :الصبغ بالسنوسم - ١٧
  :یكون الصبغ بالسنوسم كما یأتي

 یجب استعمال أحسن أنواع السنوسم المحفوظ بعلبة مغلقة  - أ
 تنظیف االوجة من الغبار وتصلیح الفطور والثقوب  - ب
 حك السطوح بورق الجام قبل الصبغ   - ت
 رش الجدران بالماء قبل الصبغ  - ث
 یكون الصبغ بطبقتین على األقل   - ج

 :بواب الخشباأل - ١٨
  وتكون األبواب كما یأتي 

سم ویثبت بالجدار بواسطة مساند او ١٠x٨یجب ان یكون اإلطار الخارجي من الصاج وبمقطع   - أ
 سم٢٠سم وطول x٠.٣سم٤مثبتات حدیدیة ذات مقطع 

 یجب دھن وجةاإلطار المالصق للجدار بصبغ دھني وبطبقتین   - ب
 تثبیت اإلطار بصورة افقیة وشاقولیة  - ت
 ٥األبواب من النوع كبس من أحسن أنواع الخشب الجام المعاكس وباربع طبقات وبسمك تكون   - ث

 سم او اكثر ١٢ملمترات من الوجھین وتثبت بواسطة نرمادات بطول 
سم وبصورة افقیة والمسافة بین x٤سم٥تكون اإلطارات الداخلیة من الخشب الجام وبمقطع   - ج

 سم١٢=المراكز
 یجب صبغ االخشاب بثالث طبقات  - ح

 :ألبواب الحدیدا - ١٩
 وتكون األبواب الحدید كما یأتي 

 بواسطة القبان والشاقول) افقییةوشاقولیة(تثبیت اإلطارات في مواقعھا بصورة صحیحة   - أ
 تغلف األبواب بصفیح الحدید من جھتیھا  - ب
 تصبغ بالدھن بثالث طبقات بعد تنظیفھا من الصدأ والغبار  - ت
 من احسن األنواع )الكیلونات(استعمال الیدات والبرغي واالقفال   - ث
 ١٢عند استعمال األبواب الحدید التي تحتوي على زجاج فیجب ان یكون الزجاج بسمك   - ج

 .ملمترات وان یثبت بالمعجون الخاص بذلك
 :وضع صبة خرسانیة مانعة الرطوبة - ٢٠

  وتحضر ھذه الصبة كما یأتي 
 خلط ھذه الصبة كما یأتي  - أ

 من حجم السمنت % ٥خلط مساحیق كیمیاویة سمنتیة ناعمھ جدا بنسبة   - ب
 سم ١٠الى  ٨صب الطبقة الخرسانیة الحاویة على المساحیق المذكورة وذلك بثخن   - ت
 ترك محالت األبواب بدون صبة  - ث
 رشھا بالماء اعتبارا من الیوم الثاني ولمدة أسبوع  - ج

 :تطبیق الكاشي بالسمنت - ٢١
  وتشمل ھذه ما یأتي من االعمال 

 تنظیف الكاشي  - أ
 تبلیلة بالماء قبل تطبیقة  - ب



  - ٢-  رقم ملحق
 املباني ألعمال الفنية املواصفات

]١٢٠[ 
 

 سم٤-٣بثخن  ٣:١تطبیقھ على مونة السمنت والرمل بنسبة   - ت
 تثبیت الكاشي في محلة بصورة قویة وذلك بدقة بمطرقة خشبیة  - ث
 ٢:١یشربت بمونة السمنت والرمل بنسبة   - ج
 مسحا نظیفا) كونیة(یمسح بالقماش   - ح
 ساعة من صبة یرش بالماء ولمدة أسبوع ١٢بعد   - خ

 :البناء بالنورة - ٢٢
أحیانا وكذلك الحجارة النھا مادة تقاوم الرطوبة الى حد بعید كما تستعمل یبنى الطابوق بالنورة 

  النورة في اعمال البیاض ولتحضیر النورة للعمل تتبع الخطوات االتیة
 یوضع الجیر الحي بالماء وھو أوكسید الكلسیوم  - أ

 یتحول االكسید الى ھیدروكسید الكلسیوم  - ب
 )مع الماء( تسحق كتل الھیدروكسید ثم تعمل بشكل سائل كثیف  - ت
 )غیر مطفأه(یصفى السائل المذكور لفصل المواد الغریبة والمواد التي مازالت بشكل أكسید  - ث
 یترك الناتج تحت الماء لمدة أسبوعین  - ج
 ویخلط جیدا ٣:١او  ٢:١یضافة الرمل الى الجیر المطفأ بنسبة   - ح
البناء كمادة یوضع الخلیط في احواض ماء لمدة یوم او یومین ثم یمكن استعمال النورة في   - خ

 .رابطة
 :رفع القوالب  - ٢٣

  :ترفع القوالب من الصبات الخرسانیة وترش الخرسانة بالماء على النحو االتي
یجوز رفع القوالب من الصبات الخرسانیة بعد یوم واحد بالنسبة لألسس وبعد یومین لالعمدة   - أ

قت الصیف اما والجدران وبعد أربعة أیام للكمرات وبعد أسبوع للسقوف والساللم ھذا في و
 بالمائة او اكثر ٥٠الشتاء فان المدد الالزمة لرفع القوالب فھیاكثر من المدة المذكورة بنسبة 

حینما تصب السقوف الكبیرة في عدة أیام یجوز المباشرة برفع اقوالبابتداءا من القسم الذي صب   - ب
 أوال ثم الذي یلیة وھكذا

او قیمة  ٤:٢:١او  ٣:½١:١ملؤھا بخرسانة اذا ظھرت فراغات قلیلة في سطح الخرسانة یجوز   - ت
 ٢:١او  ½١:١سمنت 

اذاظھرت فرافات كثیرة في الخرسانة او اذا كان الحدید التسلیح ظاھرا یجب ھدم ھذا الجزء من   - ث
 البناء

وان یستمر الرش لمدة ) ویتوقف على الموسم(یجب رش الخرسانة بعد مضي یوم على صبھا   - ج
 )الموسمویتوقف ھذا أیضا على (أسبوع 

یفضا وضع طبقة من الرمل فوق صبات الطرق وصبات الصقوف المصبوبة حدیثا لتبقى رطبة   - ح
على سطح الجدران وسطح االعمدة ولنفس ) الكونیة(السطح كما یفضل وضع طبقة من القماش

 .الغرض المذكور وذلك بعد رفع القوالب مباشرة

 

  



ID Task Name Duration Start Finish PredecessorsEarly Start Early Finish Late Start Late Finish Finish Slack Critical Notes Resource
Names

1 اعمال االسس 60 days Sun 01/07/18 Sat 01/09/18 Sun 01/07/18 Sat 01/09/18 Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 149 days Yes
9 اعمال  االعمدة  35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 0 days Yes

11 قف ور والس اعمال الجس 55 days Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 0 days Yes
15 ابوق اء بالط اعمال البن 31 days W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 0 days Yes
20 ة  اءات الداخلی اعمال االنھ 25 days Mon 31/12/18 Sun  27/01/19 Mon 31/12/18 Sun 27/01/19 Tue 08/01/19 Sun 03/02/19 7 days No
27 اعمال البیتونة 36 days W ed 28/11/18 Sun  06/01/19 W ed 28/11/18 Sun 06/01/19 Mon 03/12/18 Sun 03/02/19 27 days No
32 ة االعمال الصحیة والكھربائی 30 days Mon 31/12/18 Thu  31/01/19 Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 Mon 31/12/18 Sun 03/02/19 2 days Yes
35 اعمال السطح 28 days Mon 31/12/18 W ed 30/01/19 Mon 31/12/18 W ed 30/01/19 Sat 05/01/19 Sun 03/02/19 4 days No
40 ة اعمال االنھاء الخارجی 16 days Mon 31/12/18 Thu  17/01/19 Mon 31/12/18 Thu 17/01/19 Thu 17/01/19 Sun 03/02/19 16 days No
43 االعمال الخارجیة 17 days W ed 16/01/19 Sun  03/02/19 W ed 16/01/19 Sun 03/02/19 W ed 16/01/19 Sun 03/02/19 0 days Yes

ID Task Name Duration Start Finish PredecessorsEarly Start Early Finish Late Start Late Finish Finish Slack Critical Notes Resource
Names

1 اعمال االسس 60 days Sun 01/07/18 Sat 01/09/18 Sun 01/07/18 Sat 01/09/18 Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 149 days Yes
2 تسویة الموقع والتحطیط 2 days Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 0 days Yes
3 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر 4 days Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 ٢  Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 0 days Yes
4 فرش الجلمود مع الرص  2 days Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 ٣  Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 0 days Yes
5 دل  فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الح 6 days Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 ٤  Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 0 days Yes
6 (bindig) ة صب طبقة التعمی 7 days Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 ٥  Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 0 days Yes
7 لیح  بي والتس ب الخش الخرسانة لالساس مع القال days 35صب Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 ٦  Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 0 days Yes
9 اعمال  االعمدة  35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 0 days Yes

10 دة اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعم 35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 ٧  Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 0 days Yes
11 قف ور والس اعمال الجس 55 days Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 0 days Yes
12 ور لیح  للجس اعمال القالب الخشبي والتس 10 days Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 ١٠  Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 0 days Yes
13 قف لیح للس اعمال القالب الخشبي والتس 15 days Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 ١٢  Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 0 days Yes
14 اعمال الصب للجسور والسقف  30 days Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 ١٣  Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 0 days Yes
15 ابوق اء بالط اعمال البن 31 days W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 0 days Yes
16 ت میع والتزفی ع التش days 4بناء الطابوق تحت البادلو م Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 ١٤  Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 0 days Yes
17 دل ع الح ف م طبقة تحت البادلو بالتراب النظی days 2دفن Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 ١٦  Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 0 days Yes
18 بي ب الخش ع القال صب البادلو م 9 days Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 ١٧  Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 0 days Yes
19 واب  بابیك واالب بناء الطابوق  وتنصیب الش 16 days Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 ١٨  Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 0 days Yes
32 ة االعمال الصحیة والكھربائی 30 days Mon 31/12/18 Thu  31/01/19 Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 Mon 31/12/18 Sun 03/02/19 2 days Yes
34 االعمال الصحیة 15 days Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 0 days Yes
43 االعمال الخارجیة 17 days W ed 16/01/19 Sun  03/02/19 W ed 16/01/19 Sun 03/02/19 W ed 16/01/19 Sun 03/02/19 0 days Yes
44 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  7 days Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 ٣٤  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 0 days Yes
45 ف ري النظی التراب النھ days 4اعمال الحدیقة مع  الدفن ب Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 ٤٤  Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 0 days Yes
46 خ ع اللب اعمال السیاج الخارجیة م 6 days Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 ٤٥  Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 0 days Yes

جدول یلخص الفعالیات الرئیسیة للمشروع

جدول یلخص الفعالیات الحرجة  للمشروع

ملحق رقم -3-   المخطط الزمني



ID Task Name Duration Start Finish PredecessorsEarly Start Early Finish Late Start Late Finish Finish Slack Critical Notes Resource
Names

1 اعمال االسس 60 days Sun 01/07/18 Sat 01/09/18 Sun 01/07/18 Sat 01/09/18 Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 149 days Yes
2 تسویة الموقع والتحطیط 2 days Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 0 days Yes
3 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر 4 days Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 ٢  Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 0 days Yes
4 فرش الجلمود مع الرص  2 days Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 ٣  Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 0 days Yes
5 دل  فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الح 6 days Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 ٤  Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 0 days Yes
6 (bindig) ة صب طبقة التعمی 7 days Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 ٥  Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 0 days Yes
7 لیح  بي والتس ب الخش الخرسانة لالساس مع القال days 35صب Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 ٦  Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 0 days Yes
8 الكیر  طالء الصب ب 4 days Mon 27/08/18 Sat 01/09/18 ٧  Mon 27/08/18 Sat 01/09/18 Wed 30/01/19 Sun 03/02/19 149 days No
9 اعمال  االعمدة  35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 0 days Yes

10 دة اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعم 35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 ٧  Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 0 days Yes
11 قف ور والس اعمال الجس 55 days Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 Tue 02/10/18 W ed 28/11/18 0 days Yes
12 ور لیح  للجس اعمال القالب الخشبي والتس 10 days Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 ١٠  Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 0 days Yes
13 قف لیح للس اعمال القالب الخشبي والتس 15 days Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 ١٢  Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 0 days Yes
14 اعمال الصب للجسور والسقف  30 days Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 ١٣  Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 0 days Yes
15 اء بالطابوق اعمال البن 31 days W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 W ed 28/11/18 Mon 31/12/18 0 days Yes
16 ت میع والتزفی ع التش days 4بناء الطابوق تحت البادلو م Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 ١٤  Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 0 days Yes
17 دل ع الح ف م طبقة تحت البادلو بالتراب النظی days 2دفن Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 ١٦  Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 0 days Yes
18 بي ب الخش ع القال صب البادلو م 9 days Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 ١٧  Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 0 days Yes
19 واب  بابیك واالب بناء الطابوق  وتنصیب الش 16 days Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 ١٨  Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 0 days Yes
20 ة  اءات الداخلی اعمال االنھ 25 days Mon 31/12/18 Sun 27/01/19 Mon 31/12/18 Sun 27/01/19 Tue 08/01/19 Sun 03/02/19 7 days No
21 ات  حیھ والحمام رافق الص اعمال السیرامیك للم 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 26 days No
22 اللبخ بالجص والبورك  10 days Mon 31/12/18 Sat 12/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Sat 12/01/19 Tue 08/01/19 Sat 19/01/19 7 days No
23 اعمال الكاشي لالرضیة واالزارة  15 days Sat 12/01/19 Sun 27/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Sun 27/01/19 Sat 19/01/19 Sun 03/02/19 7 days No
24 سقوف ثانویة 14 days Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 Sun 20/01/19 Sun 03/02/19 8 days No
25 درج تغلف ال 4 days Sat 12/01/19 Tue 15/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Tue 15/01/19 Wed 23/01/19 Sun 27/01/19 11 days No
26 تثبیت محجر الدرج 7 days Tue 15/01/19 Tue 22/01/19 ٢٥  Tue 15/01/19 Tue 22/01/19 Sun 27/01/19 Sun 03/02/19 11 days No
27 اعمال البیتونة 36 days W ed 28/11/18 Sun 06/01/19 W ed 28/11/18 Sun 06/01/19 Mon 03/12/18 Sun 03/02/19 27 days No
28 صب االعمدة 6 days Wed 28/11/18 Wed 05/12/18 ١٤  Wed 28/11/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Sun 09/12/18 4 days No
29 بناء الجدران 5 days Wed 05/12/18 Mon 10/12/18 ٢٨  Wed 05/12/18 Mon 10/12/18 Sun 09/12/18 Sat 15/12/18 4 days No
30 صب السقف 20 days Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 ٢٩  Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Sat 05/01/19 4 days No
31 داخلي ارجي وال االنھاء الخ 5 days Mon 31/12/18 Sun 06/01/19 ٣٠  Mon 31/12/18 Sun 06/01/19 Tue 29/01/19 Sun 03/02/19 27 days No
32 ة االعمال الصحیة والكھربائی 30 days Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 Mon 31/12/18 Sun 03/02/19 2 days Yes
33 االعمال الكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 Thu 03/01/19 Sun 03/02/19 2 days No
34 االعمال الصحیة 15 days Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 0 days Yes
35 اعمال السطح 28 days Mon 31/12/18 W ed 30/01/19 Mon 31/12/18 W ed 30/01/19 Sat 05/01/19 Sun 03/02/19 4 days No
36 ابوق تارة بالط بناء الس 4 days Mon 31/12/18 Sat 05/01/19 ٣٠  Mon 31/12/18 Sat 05/01/19 Sat 05/01/19 Wed 09/01/19 4 days No
37 اعمال القیر 6 days Sat 05/01/19 Sat 12/01/19 ٣٦  Sat 05/01/19 Sat 12/01/19 Wed 09/01/19 Tue 15/01/19 4 days No
38 اعمال  تراب التھویر 8 days Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 ٣٧  Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 Tue 15/01/19 Wed 23/01/19 4 days No
39 اعمال الشتایكر 10 days Sun 20/01/19 Wed 30/01/19 ٣٨  Sun 20/01/19 Wed 30/01/19 Wed 23/01/19 Sun 03/02/19 4 days No
40 ة اعمال االنھاء الخارجی 16 days Mon 31/12/18 Thu 17/01/19 Mon 31/12/18 Thu 17/01/19 Thu 17/01/19 Sun 03/02/19 16 days No
41 بابیك كتائب األبواب والش 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 Wed 23/01/19 16 days No
42 ارج  اللبخ بالسمنت من الخ 10 days Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 ٤١  Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 Wed 23/01/19 Sun 03/02/19 16 days No
43 االعمال الخارجیة 17 days W ed 16/01/19 Sun 03/02/19 W ed 16/01/19 Sun 03/02/19 W ed 16/01/19 Sun 03/02/19 0 days Yes
44 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  7 days Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 ٣٤  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 0 days Yes
45 ف ري النظی التراب النھ days 4اعمال الحدیقة مع  الدفن ب Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 ٤٤  Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 0 days Yes
46 خ ع اللب اعمال السیاج الخارجیة م 6 days Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 ٤٥  Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 0 days Yes

للمشروع والمرونة لكل فعالیة وبیان الفعالیات الحرجة )بدایة نھایة بدایة مبكرة بدایة متأخرة نھایة مبكرة ونھایة متأخرة (جدول یلخص مختلف األزمنة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ID Task Name Duration Start Finish PredecessorsEarly Start Early Finish Late Start Late Finish Finish Slack Critical Notes Resource
Names

% Complete: 0% 209 days Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 Yes
2 تسویة الموقع والتحطیط 2 days Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 0 days Yes
3 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر 4 days Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 ٢  Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 0 days Yes
4 ود مع الرص  فرش الجلم 2 days Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 ٣  Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 0 days Yes
5 فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الحدل  6 days Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 ٤  Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 0 days Yes
6 (bindig) ة صب طبقة التعمی 7 days Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 ٥  Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 0 days Yes
7 ب الخشبي والتسلیح  days 35صب الخرسانة لالساس مع القال Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 ٦  Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 0 days Yes
8 الكیر  طالء الصب ب 4 days Mon 27/08/18 Sat 01/09/18 ٧  Mon 27/08/18 Sat 01/09/18 Wed 30/01/19 Sun 03/02/19 149 days No
10 اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعمدة 35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 ٧  Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 0 days Yes
12 اعمال القالب الخشبي والتسلیح  للجسور 10 days Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 ١٠  Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 0 days Yes
13 اعمال القالب الخشبي والتسلیح للسقف 15 days Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 ١٢  Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 0 days Yes
14 اعمال الصب للجسور والسقف  30 days Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 ١٣  Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 0 days Yes
16 ادلو مع التشمیع والتزفیت days 4بناء الطابوق تحت الب Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 ١٤  Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 0 days Yes
17 التراب النظیف مع الحدل ادلو ب days 2دفن طبقة تحت الب Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 ١٦  Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 0 days Yes
18 ادلو مع القالب الخشبي صب الب 9 days Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 ١٧  Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 0 days Yes
19 واب  بناء الطابوق  وتنصیب الشبابیك واالب 16 days Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 ١٨  Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 0 days Yes
21 ات  حیھ والحمام ال السیرامیك للمرافق الص اعم 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 26 days No
22 اللبخ بالجص والبورك   10 days Mon 31/12/18 Sat 12/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Sat 12/01/19 Tue 08/01/19 Sat 19/01/19 7 days No
23 اعمال الكاشي لالرضیة واالزارة  15 days Sat 12/01/19 Sun 27/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Sun 27/01/19 Sat 19/01/19 Sun 03/02/19 7 days No
24 سقوف ثانویة 14 days Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 Sun 20/01/19 Sun 03/02/19 8 days No
25 درج تغلف ال 4 days Sat 12/01/19 Tue 15/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Tue 15/01/19 Wed 23/01/19 Sun 27/01/19 11 days No
26 درج تثبیت محجر ال 7 days Tue 15/01/19 Tue 22/01/19 ٢٥  Tue 15/01/19 Tue 22/01/19 Sun 27/01/19 Sun 03/02/19 11 days No
28 صب االعمدة 6 days Wed 28/11/18 Wed 05/12/18 ١٤  Wed 28/11/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Sun 09/12/18 4 days No
29 بناء الجدران 5 days Wed 05/12/18 Mon 10/12/18 ٢٨  Wed 05/12/18 Mon 10/12/18 Sun 09/12/18 Sat 15/12/18 4 days No
30 صب السقف 20 days Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 ٢٩  Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Sat 05/01/19 4 days No
31 داخلي ارجي وال االنھاء الخ 5 days Mon 31/12/18 Sun 06/01/19 ٣٠  Mon 31/12/18 Sun 06/01/19 Tue 29/01/19 Sun 03/02/19 27 days No
33 االعمال الكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 Thu 03/01/19 Sun 03/02/19 2 days No
34 االعمال الصحیة 15 days Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 0 days Yes
36 ابوق تارة بالط اء الس بن 4 days Mon 31/12/18 Sat 05/01/19 ٣٠  Mon 31/12/18 Sat 05/01/19 Sat 05/01/19 Wed 09/01/19 4 days No
37 یر ال الق اعم 6 days Sat 05/01/19 Sat 12/01/19 ٣٦  Sat 05/01/19 Sat 12/01/19 Wed 09/01/19 Tue 15/01/19 4 days No
38 اعمال  تراب التھویر 8 days Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 ٣٧  Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 Tue 15/01/19 Wed 23/01/19 4 days No
39 تایكر اعمال الش 10 days Sun 20/01/19 Wed 30/01/19 ٣٨  Sun 20/01/19 Wed 30/01/19 Wed 23/01/19 Sun 03/02/19 4 days No
41 كتائب األبواب والشبابیك 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 Wed 23/01/19 16 days No
42 ارج  اللبخ بالسمنت من الخ 10 days Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 ٤١  Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 Wed 23/01/19 Sun 03/02/19 16 days No
44 days 7 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 ٣٤  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 0 days Yes
45 ف التراب النھري النظی دفن ب ال الحدیقة مع  ال days 4اعم Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 ٤٤  Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 0 days Yes
46 یاج الخارجیة مع اللبخ اعمال الس 6 days Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 ٤٥  Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 0 days Yes

 نسبة االنجاز للفعالیات  للمشروع والمالحظ جمیعھا صفر النھ یختص بمتابعة الفقرات اثناء التنفیذ ومحور داستنا التخطیط المستقبليجدول یلخص 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ID Task Name Duration Start Finish PredecessorsEarly Start Early Finish Late Start Late Finish Finish Slack Critical Notes Resource
Names

Critical: No 151 days Mon 27/08/18 Thu 31/01/19 Mon 27/08/18 Thu 31/01/19 Mon 03/12/18 Sun 03/02/19 No
8 الكیر  طالء الصب ب 4 days Mon 27/08/18 Sat 01/09/18 ٧  Mon 27/08/18 Sat 01/09/18 Wed 30/01/19 Sun 03/02/19 149 days No
21 ات  حیھ والحمام یرامیك للمرافق الص ال الس اعم 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 ١٩   Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 26 days No
22 اللبخ بالجص والبورك   10 days Mon 31/12/18 Sat 12/01/19 ١٩   Mon 31/12/18 Sat 12/01/19 Tue 08/01/19 Sat 19/01/19 7 days No
23 ي لالرضیة واالزارة  اعمال الكاش 15 days Sat 12/01/19 Sun 27/01/19 ٢٢   Sat 12/01/19 Sun 27/01/19 Sat 19/01/19 Sun 03/02/19 7 days No
24 سقوف ثانویة 14 days Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 ٢٢   Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 Sun 20/01/19 Sun 03/02/19 8 days No
25 درج ف ال تغل 4 days Sat 12/01/19 Tue 15/01/19 ٢٢   Sat 12/01/19 Tue 15/01/19 Wed 23/01/19 Sun 27/01/19 11 days No
26 درج تثبیت محجر ال 7 days Tue 15/01/19 Tue 22/01/19 ٢٥   Tue 15/01/19 Tue 22/01/19 Sun 27/01/19 Sun 03/02/19 11 days No
28 صب االعمدة 6 days Wed 28/11/18 Wed 05/12/18 ١٤   Wed 28/11/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Sun 09/12/18 4 days No
29 بناء الجدران 5 days Wed 05/12/18 Mon 10/12/18 ٢٨   Wed 05/12/18 Mon 10/12/18 Sun 09/12/18 Sat 15/12/18 4 days No
30 صب السقف 20 days Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 ٢٩   Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Sat 05/01/19 4 days No
31 داخلي ارجي وال االنھاء الخ 5 days Mon 31/12/18 Sun 06/01/19 ٣٠   Mon 31/12/18 Sun 06/01/19 Tue 29/01/19 Sun 03/02/19 27 days No
33 االعمال الكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 ١٩   Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 Thu 03/01/19 Sun 03/02/19 2 days No
36 اء الستارة بالطابوق بن 4 days Mon 31/12/18 Sat 05/01/19 ٣٠   Mon 31/12/18 Sat 05/01/19 Sat 05/01/19 Wed 09/01/19 4 days No
37 یر ال الق اعم 6 days Sat 05/01/19 Sat 12/01/19 ٣٦   Sat 05/01/19 Sat 12/01/19 Wed 09/01/19 Tue 15/01/19 4 days No
38 اعمال  تراب التھویر 8 days Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 ٣٧   Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 Tue 15/01/19 Wed 23/01/19 4 days No
39 تایكر اعمال الش 10 days Sun 20/01/19 Wed 30/01/19 ٣٨   Sun 20/01/19 Wed 30/01/19 Wed 23/01/19 Sun 03/02/19 4 days No
41 كتائب األبواب والشبابیك 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 ١٩   Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 Wed 23/01/19 16 days No
42 ن الخارج  اللبخ بالسمنت م 10 days Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 ٤١   Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 Wed 23/01/19 Sun 03/02/19 16 days No

Critical: Yes 209 days Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 Sun 01/07/18 Sun 03/02/19 Yes
2 تسویة الموقع والتحطیط 2 days Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 0 days Yes
3 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر 4 days Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 ٢  Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 0 days Yes
4 ود مع الرص  فرش الجلم 2 days Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 ٣  Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 0 days Yes
5 فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الحدل  6 days Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 ٤  Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 0 days Yes
6 (bindig) صب طبقة التعمیة 7 days Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 ٥  Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 0 days Yes
7 days 35صب الخرسانة لالساس مع القالب الخشبي والتسلیح  Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 ٦  Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 0 days Yes
10 اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعمدة 35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 ٧  Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 0 days Yes
12 اعمال القالب الخشبي والتسلیح  للجسور 10 days Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 ١٠   Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 0 days Yes
13 اعمال القالب الخشبي والتسلیح للسقف 15 days Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 ١٢   Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 0 days Yes
14 اعمال الصب للجسور والسقف  30 days Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 ١٣   Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 0 days Yes
16 ادلو مع التشمیع والتزفیت days 4بناء الطابوق تحت الب Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 ١٤   Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 0 days Yes
17 ف مع الحدل التراب النظی ادلو ب days 2دفن طبقة تحت الب Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 ١٦   Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 0 days Yes
18 ادلو مع القالب الخشبي صب الب 9 days Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 ١٧   Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 0 days Yes
19 واب  بابیك واالب بناء الطابوق  وتنصیب الش 16 days Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 ١٨   Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 0 days Yes
34 االعمال الصحیة 15 days Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 ١٩   Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 0 days Yes
44 days 7 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 ٣٤   Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 0 days Yes
45 ف التراب النھري النظی دفن ب ال الحدیقة مع  ال days 4اعم Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 ٤٤   Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 0 days Yes
46 یاج الخارجیة مع اللبخ اعمال الس 6 days Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 ٤٥   Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 0 days Yes

 جدول یلخص الفعالیات الحرجة من الفعالیات الغیر حرجة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Task Name Duration Start Finish PredecessorsEarly Start Early Finish Late Start Late Finish Finish Slack Critical Notes Resource
Names

Duration: 2 days 152 days Sun 01/07/18 W ed 05/12/18 Sun 01/07/18 W ed 05/12/18 Sun 01/07/18 W ed 05/12/18 Yes
2 تسویة الموقع والتحطیط 2 days Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 Sun 01/07/18 Mon 02/07/18 0 days Yes
4 فرش الجلمود مع الرص  2 days Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 ٣  Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 Sat 07/07/18 Mon 09/07/18 0 days Yes
17 دل ع الح ف م days 2دفن طبقة تحت البادلو بالتراب النظی Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 ١٦  Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Wed 05/12/18 0 days Yes

Duration: 4 days 201 days Mon 02/07/18 Mon 28/01/19 Mon 02/07/18 Mon 28/01/19 Mon 02/07/18 Sun 03/02/19 Yes
3 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر 4 days Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 ٢  Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 Mon 02/07/18 Sat 07/07/18 0 days Yes
8 الكیر  طالء الصب ب 4 days Mon 27/08/18 Sat 01/09/18 ٧  Mon 27/08/18 Sat 01/09/18 Wed 30/01/19 Sun 03/02/19 149 days No
16 ت میع والتزفی ع التش days 4بناء الطابوق تحت البادلو م Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 ١٤  Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 Wed 28/11/18 Mon 03/12/18 0 days Yes
25 درج تغلف ال 4 days Sat 12/01/19 Tue 15/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Tue 15/01/19 Wed 23/01/19 Sun 27/01/19 11 days No
36 ابوق تارة بالط بناء الس 4 days Mon 31/12/18 Sat 05/01/19 ٣٠  Mon 31/12/18 Sat 05/01/19 Sat 05/01/19 Wed 09/01/19 4 days No
45 ف ري النظی التراب النھ days 4اعمال الحدیقة مع  الدفن ب Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 ٤٤  Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 Wed 23/01/19 Mon 28/01/19 0 days Yes

Duration: 5 days 30 days W ed 05/12/18 Sun 06/01/19 W ed 05/12/18 Sun 06/01/19 Sun 09/12/18 Sun 03/02/19 No
29 بناء الجدران 5 days Wed 05/12/18 Mon 10/12/18 ٢٨  Wed 05/12/18 Mon 10/12/18 Sun 09/12/18 Sat 15/12/18 4 days No
31 داخلي ارجي وال االنھاء الخ 5 days Mon 31/12/18 Sun 06/01/19 ٣٠  Mon 31/12/18 Sun 06/01/19 Tue 29/01/19 Sun 03/02/19 27 days No

Duration: 6 days 201 days Mon 09/07/18 Sun 03/02/19 Mon 09/07/18 Sun 03/02/19 Mon 09/07/18 Sun 03/02/19 Yes
5 دل  فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الح 6 days Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 ٤  Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 Mon 09/07/18 Sun 15/07/18 0 days Yes
21 ات  حیھ والحمام رافق الص اعمال السیرامیك للم 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 26 days No
28 صب االعمدة 6 days Wed 28/11/18 Wed 05/12/18 ١٤  Wed 28/11/18 Wed 05/12/18 Mon 03/12/18 Sun 09/12/18 4 days No
37 اعمال القیر 6 days Sat 05/01/19 Sat 12/01/19 ٣٦  Sat 05/01/19 Sat 12/01/19 Wed 09/01/19 Tue 15/01/19 4 days No
41 بابیك كتائب األبواب والش 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 Wed 23/01/19 16 days No
46 خ ع اللب اعمال السیاج الخارجیة م 6 days Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 ٤٥  Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 Mon 28/01/19 Sun 03/02/19 0 days Yes

Duration: 7 days 185 days Sun 15/07/18 W ed 23/01/19 Sun 15/07/18 W ed 23/01/19 Sun 15/07/18 Sun 03/02/19 Yes
6 (bindig) ة صب طبقة التعمی 7 days Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 ٥  Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 Sun 15/07/18 Sun 22/07/18 0 days Yes
26 تثبیت محجر الدرج 7 days Tue 15/01/19 Tue 22/01/19 ٢٥  Tue 15/01/19 Tue 22/01/19 Sun 27/01/19 Sun 03/02/19 11 days No
44 days 7 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 ٣٤  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 Wed 16/01/19 Wed 23/01/19 0 days Yes

Duration: 8 days 8 days Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 Tue 15/01/19 W ed 23/01/19 No
38 اعمال  تراب التھویر 8 days Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 ٣٧  Sat 12/01/19 Sun 20/01/19 Tue 15/01/19 Wed 23/01/19 4 days No

Duration: 9 days 9 days W ed 05/12/18 Sat 15/12/18 W ed 05/12/18 Sat 15/12/18 W ed 05/12/18 Sat 15/12/18 Yes
18 بي ب الخش ع القال صب البادلو م 9 days Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 ١٧  Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 Wed 05/12/18 Sat 15/12/18 0 days Yes

Duration: 10 days 114 days Tue 02/10/18 W ed 30/01/19 Tue 02/10/18 W ed 30/01/19 Tue 02/10/18 Sun 03/02/19 Yes
12 ور لیح  للجس اعمال القالب الخشبي والتس 10 days Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 ١٠  Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 Tue 02/10/18 Sat 13/10/18 0 days Yes
22 اللبخ بالجص والبورك   10 days Mon 31/12/18 Sat 12/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Sat 12/01/19 Tue 08/01/19 Sat 19/01/19 7 days No
39 اعمال الشتایكر 10 days Sun 20/01/19 Wed 30/01/19 ٣٨  Sun 20/01/19 Wed 30/01/19 Wed 23/01/19 Sun 03/02/19 4 days No
42 ارج  اللبخ بالسمنت من الخ 10 days Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 ٤١  Mon 07/01/19 Thu 17/01/19 Wed 23/01/19 Sun 03/02/19 16 days No

Duration: 14 days 14 days Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 Sun 20/01/19 Sun 03/02/19 No
24 سقوف ثانویة 14 days Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Sat 26/01/19 Sun 20/01/19 Sun 03/02/19 8 days No

Duration: 15 days 101 days Sat 13/10/18 Sun 27/01/19 Sat 13/10/18 Sun 27/01/19 Sat 13/10/18 Sun 03/02/19 Yes
13 قف لیح للس اعمال القالب الخشبي والتس 15 days Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 ١٢  Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 Sat 13/10/18 Mon 29/10/18 0 days Yes
23 اعمال الكاشي لالرضیة واالزارة  15 days Sat 12/01/19 Sun 27/01/19 ٢٢  Sat 12/01/19 Sun 27/01/19 Sat 19/01/19 Sun 03/02/19 7 days No
34 االعمال الصحیة 15 days Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 Mon 31/12/18 Wed 16/01/19 0 days Yes

Duration: 16 days 16 days Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 Yes
19 واب  بابیك واالب بناء الطابوق  وتنصیب الش 16 days Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 ١٨  Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Mon 31/12/18 0 days Yes

Duration: 20 days 20 days Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Sat 05/01/19 No
30 صب السقف 20 days Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 ٢٩  Mon 10/12/18 Mon 31/12/18 Sat 15/12/18 Sat 05/01/19 4 days No

Duration: 30 days 91 days Mon 29/10/18 Thu 31/01/19 Mon 29/10/18 Thu 31/01/19 Mon 29/10/18 Sun 03/02/19 Yes
14 اعمال الصب للجسور والسقف  30 days Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 ١٣  Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 Mon 29/10/18 Wed 28/11/18 0 days Yes
33 االعمال الكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 ١٩  Mon 31/12/18 Thu 31/01/19 Thu 03/01/19 Sun 03/02/19 2 days No

Duration: 35 days 70 days Sun 22/07/18 Tue 02/10/18 Sun 22/07/18 Tue 02/10/18 Sun 22/07/18 Tue 02/10/18 Yes
7 لیح  بي والتس ب الخش days 35صب الخرسانة لالساس مع القال Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 ٦  Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 Sun 22/07/18 Mon 27/08/18 0 days Yes
10 دة اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعم 35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 ٧  Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 Mon 27/08/18 Tue 02/10/18 0 days Yes

 حسب الزمن لكل فقرات المشروع جدول یصنف الفعالیات



ID Task Name Duration Start Finish

1 اعمال االسس 60 days Sun 01/07/18 Sat 01/09/18
2 تسویة الموقع والتحطیط 2 days Sun 01/07/18 Mon 02/07/18
3 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر 4 days Mon 02/07/18 Sat 07/07/18
4 days 2 فرش الجلمود مع الرص Sat 07/07/18 Mon 09/07/18
5 days 6 فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الحدل Mon 09/07/18 Sun 15/07/18
6 (bindig) صب طبقة التعمیة 7 days Sun 15/07/18 Sun 22/07/18
7 days 35 صب الخرسانة لالساس مع القالب الخشبي والتسلیح Sun 22/07/18 Mon 27/08/18
8 days 4 طالء الصب بالكیر Mon 27/08/18 Sat 01/09/18
9 days 35 اعمال  االعمدة Mon 27/08/18 Tue 02/10/18
10 اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعمدة 35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18
11 اعمال الجسور والسقف 55 days Tue 02/10/18 Wed 28/11/18
12 اعمال القالب الخشبي والتسلیح  للجسور 10 days Tue 02/10/18 Sat 13/10/18
13 اعمال القالب الخشبي والتسلیح للسقف 15 days Sat 13/10/18 Mon 29/10/18
14 days 30 اعمال الصب للجسور والسقف Mon 29/10/18 Wed 28/11/18
15 اعمال البناء بالطابوق 31 days Wed 28/11/18 Mon 31/12/18
16 بناء الطابوق تحت البادلو مع التشمیع والتزفیت 4 days Wed 28/11/18 Mon 03/12/18
17 دفن طبقة تحت البادلو بالتراب النظیف مع الحدل 2 days Mon 03/12/18 Wed 05/12/18
18 صب البادلو مع القالب الخشبي 9 days Wed 05/12/18 Sat 15/12/18
19 days 16 بناء الطابوق  وتنصیب الشبابیك واالبواب Sat 15/12/18 Mon 31/12/18
20 days 25 اعمال االنھاءات الداخلیة Mon 31/12/18 Sun 27/01/19
21 days 6 اعمال السیرامیك للمرافق الصحیھ والحمامات Mon 31/12/18 Mon 07/01/19
22 days 10  اللبخ بالجص والبورك Mon 31/12/18 Sat 12/01/19
23 days 15 اعمال الكاشي لالرضیة واالزارة Sat 12/01/19 Sun 27/01/19
24 سقوف ثانویة 14 days Sat 12/01/19 Sat 26/01/19
25 تغلف الدرج 4 days Sat 12/01/19 Tue 15/01/19
26 تثبیت محجر الدرج 7 days Tue 15/01/19 Tue 22/01/19
27 اعمال البیتونة 36 days Wed 28/11/18 Sun 06/01/19
28 صب االعمدة 6 days Wed 28/11/18 Wed 05/12/18
29 بناء الجدران 5 days Wed 05/12/18 Mon 10/12/18
30 صب السقف 20 days Mon 10/12/18 Mon 31/12/18
31 االنھاء الخارجي والداخلي 5 days Mon 31/12/18 Sun 06/01/19
32 االعمال الصحیة والكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 Thu 31/01/19
33 االعمال الكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 Thu 31/01/19
34 االعمال الصحیة 15 days Mon 31/12/18 Wed 16/01/19
35 اعمال السطح 28 days Mon 31/12/18 Wed 30/01/19
36 بناء الستارة بالطابوق 4 days Mon 31/12/18 Sat 05/01/19
37 اعمال القیر 6 days Sat 05/01/19 Sat 12/01/19
38 اعمال  تراب التھویر 8 days Sat 12/01/19 Sun 20/01/19
39 اعمال الشتایكر 10 days Sun 20/01/19 Wed 30/01/19
40 اعمال االنھاء الخارجیة 16 days Mon 31/12/18 Thu 17/01/19
41 كتائب األبواب والشبابیك 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19
42 days 10 اللبخ بالسمنت من الخارج Mon 07/01/19 Thu 17/01/19
43 االعمال الخارجیة 17 days Wed 16/01/19 Sun 03/02/19
44 days 7 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19
45 اعمال الحدیقة مع  الدفن بالتراب النھري النظیف 4 days Wed 23/01/19 Mon 28/01/19
46 اعمال السیاج الخارجیة مع اللبخ 6 days Mon 28/01/19 Sun 03/02/19
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ID Task Name Duration Start Finish Slack

1 اعمال االسس 60 days Sun 01/07/18 149 days
2 تسویة الموقع والتحطیط 2 days Sun 01/07/18 0 days
3 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر 4 days Mon 02/07/18 0 days
4 days 2 فرش الجلمود مع الرص Sat 07/07/18 0 days
5 days 6 فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الحدل Mon 09/07/18 0 days
6 (bindig) صب طبقة التعمیة 7 days Sun 15/07/18 0 days
7 days 35 صب الخرسانة لالساس مع القالب الخشبي والتسلیح Sun 22/07/18 0 days
8 days 4 طالء الصب بالكیر Mon 27/08/18 149 days
9 days 35 اعمال  االعمدة Mon 27/08/18 0 days
10 اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعمدة 35 days Mon 27/08/18 0 days
11 اعمال الجسور والسقف 55 days Tue 02/10/18 0 days
12 اعمال القالب الخشبي والتسلیح  للجسور 10 days Tue 02/10/18 0 days
13 اعمال القالب الخشبي والتسلیح للسقف 15 days Sat 13/10/18 0 days
14 days 30 اعمال الصب للجسور والسقف Mon 29/10/18 0 days
15 اعمال البناء بالطابوق 31 days Wed 28/11/18 0 days
16 بناء الطابوق تحت البادلو مع التشمیع والتزفیت 4 days Wed 28/11/18 0 days
17 دفن طبقة تحت البادلو بالتراب النظیف مع الحدل 2 days Mon 03/12/18 0 days
18 صب البادلو مع القالب الخشبي 9 days Wed 05/12/18 0 days
19 days 16 بناء الطابوق  وتنصیب الشبابیك واالبواب Sat 15/12/18 0 days
20 days 25 اعمال االنھاءات الداخلیة Mon 31/12/18 7 days
21 days 6 اعمال السیرامیك للمرافق الصحیھ والحمامات Mon 31/12/18 26 days
22 days 10  اللبخ بالجص والبورك Mon 31/12/18 7 days
23 days 15 اعمال الكاشي لالرضیة واالزارة Sat 12/01/19 7 days
24 سقوف ثانویة 14 days Sat 12/01/19 8 days
25 تغلف الدرج 4 days Sat 12/01/19 11 days
26 تثبیت محجر الدرج 7 days Tue 15/01/19 11 days
27 اعمال البیتونة 36 days Wed 28/11/18 27 days
28 صب االعمدة 6 days Wed 28/11/18 4 days
29 بناء الجدران 5 days Wed 05/12/18 4 days
30 صب السقف 20 days Mon 10/12/18 4 days
31 االنھاء الخارجي والداخلي 5 days Mon 31/12/18 27 days
32 االعمال الصحیة والكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 2 days
33 االعمال الكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 2 days
34 االعمال الصحیة 15 days Mon 31/12/18 0 days
35 اعمال السطح 28 days Mon 31/12/18 4 days
36 بناء الستارة بالطابوق 4 days Mon 31/12/18 4 days
37 اعمال القیر 6 days Sat 05/01/19 4 days
38 اعمال  تراب التھویر 8 days Sat 12/01/19 4 days
39 اعمال الشتایكر 10 days Sun 20/01/19 4 days
40 اعمال االنھاء الخارجیة 16 days Mon 31/12/18 16 days
41 كتائب األبواب والشبابیك 6 days Mon 31/12/18 16 days
42 days 10 اللبخ بالسمنت من الخارج Mon 07/01/19 16 days
43 االعمال الخارجیة 17 days Wed 16/01/19 0 days
44 days 7 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  Wed 16/01/19 0 days
45 اعمال الحدیقة مع  الدفن بالتراب النھري النظیف 4 days Wed 23/01/19 0 days
46 اعمال السیاج الخارجیة مع اللبخ 6 days Mon 28/01/19 0 days
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ID Task Name Duration Start Finish

Critical: No 151 days Mon 27/08/18 Thu 31/01/19
8 days 4 طالء الصب بالكیر Mon 27/08/18 Sat 01/09/18
21 days 6 اعمال السیرامیك للمرافق الصحیھ والحمامات Mon 31/12/18 Mon 07/01/19
22 days 10  اللبخ بالجص والبورك Mon 31/12/18 Sat 12/01/19
23 days 15 اعمال الكاشي لالرضیة واالزارة Sat 12/01/19 Sun 27/01/19
24 سقوف ثانویة 14 days Sat 12/01/19 Sat 26/01/19
25 تغلف الدرج 4 days Sat 12/01/19 Tue 15/01/19
26 تثبیت محجر الدرج 7 days Tue 15/01/19 Tue 22/01/19
28 صب االعمدة 6 days Wed 28/11/18 Wed 05/12/18
29 بناء الجدران 5 days Wed 05/12/18 Mon 10/12/18
30 صب السقف 20 days Mon 10/12/18 Mon 31/12/18
31 االنھاء الخارجي والداخلي 5 days Mon 31/12/18 Sun 06/01/19
33 االعمال الكھربائیة 30 days Mon 31/12/18 Thu 31/01/19
36 بناء الستارة بالطابوق 4 days Mon 31/12/18 Sat 05/01/19
37 اعمال القیر 6 days Sat 05/01/19 Sat 12/01/19
38 اعمال  تراب التھویر 8 days Sat 12/01/19 Sun 20/01/19
39 اعمال الشتایكر 10 days Sun 20/01/19 Wed 30/01/19
41 كتائب األبواب والشبابیك 6 days Mon 31/12/18 Mon 07/01/19
42 days 10 اللبخ بالسمنت من الخارج Mon 07/01/19 Thu 17/01/19

Critical: Yes 209 days Sun 01/07/18 Sun 03/02/19
2 تسویة الموقع والتحطیط 2 days Sun 01/07/18 Mon 02/07/18
3 الحفر مع تعدیل جوانب الحفر 4 days Mon 02/07/18 Sat 07/07/18
4 days 2 فرش الجلمود مع الرص Sat 07/07/18 Mon 09/07/18
5 days 6 فرش الحصى الخابط مع الحدل وفحص الحدل Mon 09/07/18 Sun 15/07/18
6 (bindig) صب طبقة التعمیة 7 days Sun 15/07/18 Sun 22/07/18
7 days 35 صب الخرسانة لالساس مع القالب الخشبي والتسلیح Sun 22/07/18 Mon 27/08/18
10 اعمال القالب الخشبي والتسلیح وصب االعمدة 35 days Mon 27/08/18 Tue 02/10/18
12 اعمال القالب الخشبي والتسلیح  للجسور 10 days Tue 02/10/18 Sat 13/10/18
13 اعمال القالب الخشبي والتسلیح للسقف 15 days Sat 13/10/18 Mon 29/10/18
14 days 30 اعمال الصب للجسور والسقف Mon 29/10/18 Wed 28/11/18
16 بناء الطابوق تحت البادلو مع التشمیع والتزفیت 4 days Wed 28/11/18 Mon 03/12/18
17 دفن طبقة تحت البادلو بالتراب النظیف مع الحدل 2 days Mon 03/12/18 Wed 05/12/18
18 صب البادلو مع القالب الخشبي 9 days Wed 05/12/18 Sat 15/12/18
19 days 16 بناء الطابوق  وتنصیب الشبابیك واالبواب Sat 15/12/18 Mon 31/12/18
34 االعمال الصحیة 15 days Mon 31/12/18 Wed 16/01/19
44 days 7 اعمال صب مراحل خارجیة ودفن وتسویھ وحدل  Wed 16/01/19 Wed 23/01/19
45 اعمال الحدیقة مع  الدفن بالتراب النھري النظیف 4 days Wed 23/01/19 Mon 28/01/19
46 اعمال السیاج الخارجیة مع اللبخ 6 days Mon 28/01/19 Sun 03/02/19
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