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وكیف یتم عالجھا ؟ ، وما ھى اسبابھا ، ما ھى المشكلھ الموجودة فى الصورة ١١٠١س 

المشكلھ: اوال 

)كما فى الصورة ( ترحیل اسیاخ التسلیح الطولیھ اثناء الصب 

االسباب: ثانیا 

عدم استخدام كانة بعیون اثناء الصب لربط االسیاخ من اعلى ومن اسفل وعدم تحركھا اثناء الصب- ١
عدم إستخدام بسكوت للحفاظ على الغطاء الخرسانى حول الحدید-٢
عدم ربط الكانات بالحدید بصورة جیدة بإستخدام سلك رباط- ٣

المعالجة: ثالثا 

االولالحل # 

تكسیر الجزء الزیادة-١
استعدال االسیاخ-٢

الثانىالحل # 

تكسیح االشایر واستعدالھا- ١
تكثیف الكانات فى المتر االول- ٢
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ما ھى االوراق التى یجب المقاول ارفاقھا مع المستخلص النھائى النھائى للمشروع لصرف مستحاقاتھ ؟١١٠٢س 

) .إن وجد ( لمقاول بعد تطبیق األسعار بھ على األسعار بالمستخلص ونسبة التخفیض أصل العطاء المقدم من ا- ١
.أصل محضر االستالم االبتدائي - ٢
.أصل محضر نھایة مدة المشروع وبیان األعمال المستفاد منھا من عدمھ- ٣
).إن وجد ( أصل محضر أقل العطاءات - ٤
) .إن وجد ( أصل محضر فتح العطاءات - ٥
).إن وجدت(أصل محاضر تحلیل العطاءات - ٦
)إن وجد ) ( الترسیة ( أصل محضر لجنة فحص العروض - ٧
.أصل العقد - ٨
.شھادة من مكتب العمل بعدم وجود قضایا عمالیة - ٩

.أصل محضر تسلیم الموقع موّقعاً ومؤرخاً -١٠
)إن وجد ( ضافیةأصل موافقة صاحب الصالحیة على التكلیف باألعمال اإل-١١
)إن وجد ( أصل خطاب تكلیف المقاول باألعمال اإلضافیة-١٢
)إن وجد ( أصل مذكرات اإلدخال للتوریدات التي لم تركب وتاریخھا-١٣
.ملف العملیة ) أو شھادة زكاة عن العقد ( صورة من شھادة زكاة نھائیة ساریة المفعول صالحة لصرف الدفعات ومصدقة -١٤
.مراجعة وزارة المالیة للعقد الذي تزید مدتھ عن سنة -١٥
.شھادة تصفیة العمالة -١٦
.مراجعة دیوان المراقبة العامة للمستندات -١٧
)إن وجد ( خطابات تمدید مدة العقد-١٨
.تحالیل المیاه بالنسبة لعقود السقیا -١٩
.ة أرقام صورة حدیثة من السجل التجاري للمقاول مجدد عشر-٢٠
.صورة مسیرات الرواتب للعمال بالنسبة لعقود النظافة -٢١
.أصل شھادة إنجاز العقود النظافة -٢٢
.وتاریخ سریانھ % ) ٥( صورة الضمان النھائي -٢٣
.إعداد خطاب للوزارة مرفقاً بھ المستندات السابق ذكرھا متضمناً طلب استكمال إجراءات الصرف -٢٤
......)ھالنظاف/ البلدیھ ( طرف من الجھات المختصھ اخالء-٢٥
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وعمل شدادات فى الدور العلوى بعد الدفان ؟) البدروم ( ھل یصلح انشاء قواعد الجار بدون شدادت فى الدور االرضى المدفون ١١٠٣س 

كثیرا ما یلجا اصحاب المساكن ذات االرض العمیقة ( التى تحتاج الى دفان ) الى انشاء قواعد الجار بالحفر فى التربة للقواعد ومن ثما 
صب القواعد وعمل الرقاب وبناء الجدران المحیطة بارتفاع رقاب االعمدة ثما الدفان للمنطقة حتى منسوب رقاب االعمدة ومنھا عمل المید 

( السمل ) للمبنى كامال وتكملھ االعمدة ............الخ ، وھذا االسلوب ینافى االعمال الھندسیھ نھائیا ولكن اغلب المناطق السكنیة 
وخصوصا االریاف یتم استعمال ھذه الطریقھ
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( Concrete walls ) ؟ ما ھو اقل سمك للحائط الخرسانى١١٠٤س 

من ارتفاع الحائط٠.٠٤-١
من طول الحائط٠.٠٤- ٢
سم١٢- ٣
قل سابقاایھما ا- ٤
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( formwork )الى عمل تدعیم بواسطة الجكات فى منتصف البحر ؟  لماذا یلجا بعد المقاولین بعد فك الشدة الخشبیة١١٠٥س 

وفي كثیر . ناء صبھاحتى تتحمل البالطة احمال الخرسانة ونظام الشدة للبالطة التي فوقھا اثformwork بعد فك الشدةprops اعادة الدعم
یتم وضع الجكات deflecation یوم واجھاد الخرسانة لم یصل الى االجھاد التصمیمى وحتى ال یحدث١٥من الحاالت یتم فك الشدة بعد 

یوم ووصولھا الى االجھاد التصمیمى٢٨حتى تصل الخرسانة الى 
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ولماذا ؟ ، فى خوازیق سند الجار ھل یصلح استخدام الحفر المیكانیكى١١٠٦س 

وبالتالى عند استخدام الحفر الماكینة قد تأثر على اساسات الجار ) مالصقة ( الن الحفر لخوازیق سند الجار بتكون قریبة جدا من الجار 
باالضافة ان المكینة تحتاج الى خلوص زیادة من فوق لذا یتم استخدام الحفر الیدوى
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ما ھى اسباب استخدام القمیص الخرسانى فى حالة التدعیم لالعمدة الخرسانیة القدیمھ ؟١١٠٧س 

)الخطاء فى التصمیم / ذیادة عدد االدوار ( زیادة حمل العامود -١
مقاومة االنضغاط لخرسانة العامود لوجود احمال زائده -٢
ھ سواء بالمواصفات او الرسومات الھندسیھ لخطأ في التنفیذحدید تسلیح العامود اقل من المنصوص علی-٣
وجود میل باالعمده اكثر من المسموح بھ في المواصفات الفنیھ-٤
ھبوط االساسات -٥
تأكل حدید التسلیح بنسب عالیھ-٦
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؟ وما ھو افضل الطرق المستخدمة فى مصر، ما ھى انواع طرق البناء بالطوب ١١٠٨س 

كما فى الصورة
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؟طبقا للكود المصرى ) isolated footing( ما ھو اقل سمك للقواعد المنفصلھ المسلحھ ١١٠٩س 

سم  ٣٠اقل سمك 
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وما ھى فائدتھا ؟، ) الحدیدیھ ( ماذا تعرف عن فارمة التعتیب ١١١٠س 

رمھ مخصصھ النشاء االعتاب النصف دائریة اعلى االبواب والشبابیك بواسطة الطوبھى فا
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) ما ھى االجراءات التى یتخذھا االستشارى عند تقدیم المقاول طلب استالم االعمال١١١٢س  reuest ؟ (

للمواصفات الھندسیة ومن ثما التوقیع على طلب یقوم االستشارى او احد مندوبیھ بفحص االعمال المقدمة على ارض الواقع ومطابقتھا 
: فحص االعمال باحد الطرق االتیھ

. تعتمد األعمال كما تم تنفیذھا.١
. تعتمد األعمال مع مراعاة المالحظات التي أبدیت وال ضرورة إلعادة استالمھا.٢
جدیدتعتمد األعمال باستثناء األعمال التي أبدیت حولھا مالحظات ، ویجب استالمھا من.٣
. ال تعتمد األعمال لألسباب المبینة ویعاد تقدیم طلب االستالم.٤
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وما ھو رایك الشخصى ؟، ) كما فى الصورة ( ایھما افضل من ناحیة ترتیب االجھزة الصحیة داخل الحمام ١١١٢س 

!!.......... رایك
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) لماذا ال یتم عمل رجل فى نھایة تسلیح البالطات الالكمریة١١١٣س  Flat slabs عند االطراف كما فى الكمرات ؟(

رجل صغیر جدا وبالتالى ال یحتاج الى عمل رجل اما التسلیح عند الكمرات كبیر فبالتالى یحتاج الى عمل) 2/24wl( الن العزم السالب
لمقاومة العزم السالب ومنع حدوث شروخ
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؟ steel structuers في اسس الـfixed والـhinge الفرق في بینما ھو١١١٤س 

كما فى الصورة
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) ما ھى اكبر واقل نسبة تسلیح فى الحوائط الخرسانیھ١١١٥س  concrete walls ؟(

من مساحة القطاع % ٤ة تسلیح اكبر نسب
من مساحة القطاع% ٠.٥اقل نسبة تسلیح 
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مع توضیح بالشرح تاثیر كالھما ؟، كیف یوثر الماء والھواء على الخرسانة المنفذه ١١١٦س 

.إن سریان الماء والھواء داخل الخرسانة یؤدى إلى صدأ حدید التسلیح وتآكلھ- ١
.فى األجواء الباردة یتجمد الماء داخل الفراغات مسبباً تمدد ینشأ عنھ إجھادات تؤثر على متانة الخرسانة- ٢
.قد یحمل الماء بعض األمالح معھ داخل جسم الخرسانة فتتفاعل كیمیائیاً أو تتحول إلى بلورات مما یسبب إجھادات داخلیة تضعف الخرسانة- ٣
آما أن ھذا الماء یتبخر تاركا . من الخرسانة بعض األمالح أو المركبات المكونة للخرسانة مما یسبب زیادة الفراغاتقد یحمل الماء عند خروجھ- ٤

.األمالح على السطح الخارجى للخرسانة مما یضر بشكل المنشأ
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؟ ) كما فى الصورة (ما ھو فائدة وجود العالمات االرشادیة فى المواقف السفلیھ للسیارات ١١١٧س 

وذلك لمنع اصطدام السیارات اثناء الدوران و السیر ومذوده بعواكس لعكس انوار السیارات لتوخى ) car stopper(ھى عالمات ارشادیة عاكسھ
الحذر
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؟ concrete structuers في اسس الـfixed والـhinge الفرق في بینما ھو١١١٨س 

ا فى الصورةكم
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) المید المسلحةكیفیة حصر كمیة الحدید ٩٣٩س  ground beam ؟) كما فى الصورة ( من جداول الكمیات و التسلیح (

یتم حساب طول المید كال على حدا كما ھو موجود على المخطط- ١
الحجملكل میده على حدا طبقا للقانون ) وزن ( حساب كمیة الحدید - ٢
یتم ضرب طول المید فى كمیة الحدید لكل میدة على حدا - ٣
یتم تجمیع كمیة الحدید للمید للحصول على االجمالى -٤

مثال 

حدید المید : اوال 

٣م، ٢م، ١یتم حسابھا من المخطط طبقا لكل نوع م= طول المیدة 
٢٠، ٤٠، ٣٠= طول المیدة 

٢نق × ١× ٠.٨× ٣.١٤) =مم ١٦( وزن المتر الطولى 
متر/ كجم ١.٦١) =مم ١٦( وزن المتر الطولى 

عدد االسیاخ× وزن المتر الطولى × طول المیدة ) =المیدة ( وزن الحدید 
كجم ٢٤١.٥= ٥× ١.٦١×٣٠) = ١م ( وزن الحدید 

كجم٣٢٢= ٥× ١.٦١×٤٠) =٢م ( الحدیدوزن
كجم١٦١= ٥× ١.٦١×٢٠) =٣م ( الحدیدوزن

٣م + ٢م + ١م ) = حدید االعمدة ( االجمالى 
١٦١+٣٢٢+٢٤١.٥=)حدید االعمدة ( االجمالى

كجم ٧٢٤.٥= )حدید االعمدة ( االجمالى

كانات االعمدة : ثانیا 

سم ١٠+ محیط المیده = طول الكانة 
٠.١+ )٠.٦+ ٠.٢( × ٢= طول الكانة 
متر ١.٧٠= طول الكانة 
متر طولى / كانات ٦= عدد الكانات 

٢نق × ١× ٠.٨× ٣.١٤) =مم ٨( وزن المتر الطولى 
متر/ كجم ٠.٤٠) = مم ٨( وزن المتر الطولى 

طول المیده × عدد الكانات × وزن المتر الطولى ×طول الكانة ) = المید ( وزن الكانة 
كجم ١٢٢.٤= ٣٠× ٦× ٠.٤٠×١.٧٠) = ١م ( وزن الكانات 

كجم ١٦٣.٢= ٤٠× ٦× ٠.٤٠×١.٧٠) =٢م ( الكاناتوزن
كجم ٨١.٦= ٢٠× ٦× ٠.٤٠×١.٧٠) =٣م ( الكاناتوزن

٣م + ٢م + ١م ) = حدید الكانات ( االجمالى 
٨١.٦+١٦٣.٢+١٢٢.٤=)الكاناتحدید( االجمالى

كجم ٣٦٧.٢= )الكاناتحدید( مالىاالج

االجمالى:ثالثا

كجم ١٠٩١.٧= ٣٦٧.٢+٧٢٤.٥) =الكانات + المید ( االجمالى 
طن١.١٠٠= )الكانات + المید ( االجمالى 
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) كیف یتم استالم طبقة اللصق األسفلتیة١١٢٠س  RC2  / MC1 )بالنسبة للمھندس المشرف ؟

.أكد من نظافة سطح الطبقة األسفلتیة األساسیة الت-١
. التأكد من درجة حرارة المادة األسفلتیة السائلة قبل الرش حسب المواصفات -٢
.التأكد من انتظام الرش طبقاً للمعدل المطلوب -٣
كمیة من الرمل علیھا وتقلیبھا ألخذ في حالة وجود أماكن بھا زیادة عن معدل الرش المطلوب فیتم معالجتھا قبل الفرش ، وذلك بوضع-٤

.األسفلت الزائد ثم رفعھا بعیداً عن الطریق 
.ال یتم الرش أثناء األمطار -٥
التاكد من انتضام اللون وتدرجة على االرض-٦
لذیادة نسبة المواد) البنزین ( التاكد من عدم اضافة سؤائل اخرى -٧
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ولماذا ؟ ، ) كما فى الصورة ( بدال من البسكوت الخرسانى او البالستیك ) الحجارة ( لزلط ما رایك باستخدم ا١١٢١س 

للتفكیر.......... متروك
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) ما ھى الوظائف االساسیة لالساسات١١٢٢س  the main funcation of foundations ؟(

نقل االحمال من االدوار العلیا الى التربھ-١
المحافظة على المنشاء واستقرارة-٢
) مقاومة احمال الریاح والزالزل وقوى االنقالب-٣ overturning )
تقلیل االجھادات الناشئھ على التربھ من المنشاء-٤
) تحسین قدرة تحمل التربھ-٥ bearing capacity of soil )
)الخوازیق( الوصول الى طبقات التاسیس الصلبھ -٦
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) ما ھو اقل عرض للمیدة المسلحة١١٢٣س  the minumm wide of ground beam ؟(

سم ١٥- ١
٢ -( L / 20 )
ایھما اقل سابقا-٣
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) ما ھى انواع القواعد لالعمدة االستیل١١٢٤س  Column Bases ) طبقا للقوى الموثره( Normal force / Moment ؟ (

فى الصورةكما 
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ما ھى االحتیاطات التى یجب على المقاول اخذھا فى االعتبار عند البدء فى تسعیر قیمة العطاء المقدم ؟ ١١٢٥س 

: یجب على المقاول اثناء التسعیر اخذ بعض المصروفات فى االعتبار ومنھا 

)الخ .............................اللیاسھ . النجارة ، الحدادة ( مصنعیات العمالھ -١
)الخ ................. الرمل ، االسمنت ، الخرسانة ( الخامات والمواد المستخدمھ -٢
)الخ ......................السیارات ، الشیول ، البوب بكات ( االالت المستخدمة فى المشروع -٣
)الخ .......................زیت ، دیزل ، بنزین ( الوقود المستخدم للمعدات -٤
)الخ .....................مدیر المشروع ، سكن المھندسین ، سكن العمال ( االقامة والسكن -٥
)الخ ................فى حالة المشروعات اكبر من ملیون لایر( التامین على العمالھ -٦
)الخ ......................الحراس لیال ( حراسة الموقع -٧
)الخ ................المراقبین ، مدیر المشروع ، المھندسین ( ارة العلیا للمشروع االد-٨
)الخ ...................القیاسین ، الحمالین ( العمالھ غیر الدائمھ -٩

) الخ ...................فى حالة العمل لیال ( انارة الموقع -١٠
) الخ .................ن المھندسی، وجبات العمال ( االكل والشرب -١١
)الخ ...................نسبة االرباح المستھدفھ من المشروع ( نسبة االرباح -١٢
)الخ ..................سیارات العمال ، سیارات المھندسین ( المواصالت -١٣
)الخ ...............اعطال المعدات والسیارت ( التصلیح والصیانة -١٤
)الخ...................مكاتب ، مخازن ، كرافانات ( الموقتھ المنشات -١٥
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كیف یتم استالم بالطات االرصفھ بالنسبة للمھندس المشرف ؟١١٢٦س 

.اعتماد عینات البالط من حیث الشكل والمقاس طبقاً للمواصفات –١
)اومة الكسر والبرى مق( التحقق من إجھاد الكسر للبالط وعمل االختبارات –٢
.إعطاء اإلذن للمقاول بتورید البالط –٣
.اعتماد مكونات ونسب الخرسانة العادیة أسفل البالط –٤
.التحقق من منسوب ودرجة الدمك لطبقة القاعدة الترابیة أسفل البالط –٥
.اإلشراف على صب الخرسانة العادیة أسفل البالط والتحقق من دمكھا –٦
.التأكد من معالجة الخرسانة العادیة بعد الصب إما بالمیاه أو كیمیائیاً حسب المواصفات –٧
.التأكد من مطابقة البالط المورد للعینات المعتمدة قبل التركیب –٨
.واصفات التأكد من صالحیة المونة األسمنتیة الالصقة بین البالط من حیث المكونات ونسب الخلط والقوام طبقاً للم–٩

.استواء السطح - ) الخطوط ( انتظام واستقامة عروض الفواصل –اإلشراف على أعمال تركیب البالط والتحقق من المناسیب –١٠
.اإلشراف على أعمال الترویب وملء الفواصل –١١
. المدة المحددة بالشروط الخاصةالمحافظة على الرطوبة بعد التركیب بالرش بالمیاه لمدة ال تقل عن سبعة أیام أو حسب–١٢
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وما ھو رایك ؟، ) كما فى الصورة ( ھل یصلح استخدام الطوب بدال من النجارة فى تشیید االساسات ١١٢٧س 

نعم یصلح ذلك والتوجد مشكلھ ولكن یجب ان یعزل البناء بطریقة صحیحة



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

قدرة تحمل التربة وخواصھا االنضغاطیة ؟كیف یمكن تحدید١١٢٨س 

على عینات من التربة مأخوذة من على أعماق واجراء االختبارات بالمعمل) الجسات ( یتم ذلك عن طریق أجراء االختبارات بالموقع 
. التربةومن نتائج ھذه االختبارات یتم حساب قدرة التحمل ومدى انضغاط.مختلفة تحت المبني 
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؟) االساسات ( ما ھى اقل مسافة اتصال الخازوق داخل الھامات ١١٢٩س 

متر٢مرات قطر الخازوق بشرط ال تقل المسافھ عن ٥اقل مسافھ تساوى 



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

وما ھى افضل الطرق من وجھة نظرك ؟، اللیاسھ / ما ھى انواع طرق المحارة ١١٣٠س 

المحارة على البروه: اوال 

... یقوم العامل بتغطیھ الطوب وتسویھ السطح بالبروه حیث تعطى سطح ناعم ولكن غیر متساو إطالقا وذات منظر مؤذى للعینھى ان
تستخدم فى االماكن الفقیره جدا وفى االسوار والمناور كتغطیھ لطبقھ الطوب فقط ومنعا لتعایش الحشرات والزواحف فى شقوق الجدران 

.. رخص السعر والتوفیر فى الخامات بدون منظر جمالى و تمتاز ب

المحارة على الدراع: ثانیا 

ھى استخدام القدة فى تسویھ السطح بعد البروه بتحریكھا العلى وألسفل ورفع الزیادات عن الحائط بھذه الطریقھ لحین تسویھ السطح بازالھ 
فى المحاره الداخلیھ لجدران الشقق والمساكن وتعطى منظر جمالى الزوائد فى المناطق العالیھ او المناطق المنخفضھ لحین التسویھ تستخدم

.. جید وھى افضل بكثیر من الطریقھ السابقھ

المحارة على البوج واالوتار : ثالثا 

فى واستخدام میزان الخیط ومیزان الماء ..بواسطھ االسمنت او الجبس لسرعھ جفافھ.ھى عمل البؤج فى اركان الحائط و فى وسط الحائط 
تسویھ ھذه البؤج على خط واحد وبدون اى میول فى میزان الماء و بعد جفاف البؤج توصل باألوتار وھیا خطوط من االسمنت او المونھ 

..تصل بین البؤج بخطوط عرضیھ وتساوى على نفس میزان البؤج وھى أحسن الطرق وافضلھا فى النتیجھ ولكن أغالھا وأكثرھا تكلفھ
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؟) الخ .....میكانیكا / صحیھ / كھرباء ( ماذا تفعل اذا قام المقاول بتركیب بعض المواد الغیر معتمدة سواء ١١٣١س 

یلزم المقاول بازالة ھذه المواد بعد ارسال خطاب رسمى الى المقاول وفى حالة صعوبة ازالة ھذه المواد یتم الرجوع الى المالك فى ھذه 
لیھ مع خصم فرق التكالیف او ازالة المواد الموجود ویتحمل المقاول تكالیف االزالة كامال مع االشراف على الحالة بابقاء الوضع كما ھو ع

تورید المواد المعتمدة وتركیبھا طبقا الصول الصنعھ وتعھد المقاول بعدم تكرار ما سبق
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االعتبار عند صب الخرسانة المسلحة وما بعدھا ؟ما ھى اھم المالحظات و االحتیاطات التى یجب اخذھا فى ١١٣٢س 

.وجود العدد الكافي من العمال لفرش الخرسانة بسرعة ونظام وعدم التأخیر في عملیة الفرش-١
وجود الكھربائي للتاكد من سالمة التمدیدات الكھربائیة عند الصب وعدم انكسار اي انبوب للتسلیك حتى ال ینسد وتكون مشكلة حقیقیة -٢

.عند تسلیك الوایرات
.وجود الكمیات الكافیة من االسمنت والركام والماء في الموقع عند الخلطة المیدانیة لتجنب التوقف المفاجيء لقلة المونة-٣
.التاكد من خصائص الخرسانة سابقة االعداد من خالل اوراق التسلیم قبل الصب والكمیة المطلوبة ومواعید وصولھا-٤
المة توزیع حدید التسلیح واقطاره والتجھیزات الالزمة للحصول على سماكة الغطاء الخرساني بالقطع البالستیكیة او التأكد من س-٥

.الخرسانیة الجاھزة
٤٠التأكد من درجة حرارة الجو وان العمل مثال ان بدا صباحا لن یمتد الى منتصف الظھیرة حیث ترتفع درجة الحرارة الى اكثر من -٦

.درجة مئویة
وجود سباك في حالة كانت تمدیدات المیاه ستمتد بداخل الخرسانة حرصا على سالمتھا اثناء الصب وسرعة استبدال التالف ان حدث -٧

.اثناء الصب
.وجود الفني المختص بانابیب التكییفات المركزیة بالمبنى لفحص انابیب المكیفات اثناء الصب والتاكد من سالمتھا-٨
.ذ عینات الخرسانة قبل الصبالتاكد من اخ-٩

.والتأكد من متانة التدعیم.یجب التأكد من نظافة القالب الخشبي وحدید التسلیح-١٠
. یجب رش الماء على قاع وجوانب القالب قبل الصب-١١
.یتم صب الخرسانة المسلحة مع مراعاة االحتیاطات الالزمة عند صب الخرسانة-١٢
بیة قبل مرور الوقت المحدد من الصب الیسمح بفك القوالب الخش-١٣
. بدء معالجة الخرسانة بواسطة الماء بعد الشك األبتدائي-١٤
.یفضل لف الخرسانات بالخیش بعد فك الخشب خالل مرحلة المعالجة بالمیاه-١٥
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) كیف تستطیع ان تفرق بین كال من الطمى١١٣٣س  salt ) و الطین( clay فى الموقع ؟(

) الطمى: اوال  salt )

فبالتالى تكون ) مفككھ ( فنجد أنھا تتقطع لقطع صغیرة نأخذ ما یمأل نصف الید ونضع علیھا ماء حتى تصبح عجینة ثم نفتلھا بین كفي یدینا
العینة طمى

) الطین: ثانیا  clay )

انھا تصبح على ھیئھ ما یشبھ الخیوط او فتائل فنجدبین كفي یدینانأخذ ما یمأل نصف الید ونضع علیھا ماء حتى تصبح عجینة ثم نفتلھا
طینفبالتالى تكون العینة)لزجھ (
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) كیف یمكن تحدید مركز محصلة القوى فى كال من القواعد المنفصلھ١١٣٥س  isolated footing ) والقواعد المركبھ(
combined footing ؟(

المنفصلھ القواعد: اوال 

القاعدةc.g العمود معc.g یتم تحدید مركز محصلھ القوى بحیث یصبح

القواعد المركبھ : ثانیا 

القاعدةc.g محصلة االحمال للعمودین یجب ان تكون معc.gیتم تحدید مركز محصلھ القوى بحیث یصبح
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اسباب حدوث التصدعات فى المبنى ؟ ١١٣٦س 

كما فى الصورة
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) ماذا تعرف عن المرابط الخلفیھ١١٣٧س  tie back rods ) وما ھى ممیزاتھا و عیوبھا ؟، وما ھى فائدتھا ,

التعریف : اوال 

ة الشد التصمیمیة وذلك مره قو١.٥ھى اسیاخ تثبیت تستخدم في حقن التربة اثناء دعمھا ، و یجب عمل فحص السحب للمرابط وذلك بمقدار 
باستخدام معدات خاصھ

االستخدام: ثانیا 

توفیر االستقرار باالرض اثناء الحفریات العمیقة-١
استقرار المنحدرات من االنھیارات . -٢
دعم و تعزیز االرض حول الحفر خاصة باالنفاق.-٣
یستخدم فى بعض االحیان مؤقتا اذا فیھ تصلیحات-٤
) ثبات الشكل ( الحفاض علي المناطق الطبیعیة یساعد علي -٥

الممیزات: ثالثا 

أخف األوزان-١
مترابطة بشكل مستمر ألقصى حد-٢
متر١.٥أطوال تصل إلى -٣
مقاومتھا التآكل-٤
انخفاض التكالیف-٥
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وكیف یتم ، ) االعمال المنفذه على الواقع ( لشھریھ ھل یحق للمقاول ادراج المواد الموجودة فى المخزن ضمن المستخلصات ا١١٣٨س 
حسابھا ؟ 

من قیمة المواد المورده للموقع او المخزن اما االعمال المنتھیھ فیتم ادراجھا % ٧٥طبقا لالتفاق بین المالك والمقاول ویتم احتساب قیمة 
اال بعد االستالم النھائى فى حالة عدم سداد الضمان من قیمة االعمال المنفذه كضمان ال یصرف % ٥كامال فى المستخلص مع خصم 

النھائى بعد ارساء العطاء على المقاول
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وال یوجد كمرة متقاطعھ اخرى ؟ ) اصغر ( مع عمود ذات قطاع ) اكبر ( ما العمل فى حالة تقاطع كمرة ذات قطاع ١١٣٩س 

لتحزیم الحدید الطولى للكمرةفى ھذه الحالة یتم وضع كانات عرضیھ خالل عمق الكمرة
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) ما ھى االحمال الحیھ١١٤٠س  LIVE LOADS التى یتم اخذھا فى التصمیم االنشائى حسب نوع المنشاء ؟(

كما فى الصورة
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) كیفیة حساب الوزن الذاتى للكمرة خالل المتر الطولى١١٤٠س  O.W of Beam ؟ (

متر ٦= طول الكمرة -١
سم٢٠= عرض الكمرة -٢
)  عمق الكمرة-٣ L / 10 ) =
١٠/ ٦٠٠= الكمرة عمق-٤
سم ٦٠= عمق الكمرة - ٥
متر مكعب / طن ٢.٥= كثافة الخرسانة -٦
سم١٠= سمك البالطة -٧
سمك البالطھ-عمق الكمرة ) = الصافى ( عمق الكمرة - ٨
١٠–٦٠) = الصافى ( لكمرة عمق ا- ٩

سم٥٠) = الصافى ( عمق الكمرة -١٠
كثافة الخرسانة × العمق × العرض × الطول = وزن الكمرة -١١
٢.٥× ٠.٥× ٠.٢× ١= وزن الكمرة -١٢
متر طولى/ طن ٠.٢٥= وزن الكمرة -١٣



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

) ھل یفرق تغیر اتجاه الھوك١١٤٢س  Anchor للداخل او الخارج فى القواعد الخرسانیة لالعمدة الحدید ؟ (

یفرق ان كان للخارج او الداخل من ناحیة القوة فالشكل المقوس ھو لتثبیت البولت بالكونكریت واألعتماد الغالب لقوة التثبیت على مسافة ال
) فقط في العمود القصیر ( دما الیصل البولت للقاعدة فعن. وان كان مشرشر ام املساالنغمار بالكونكریت وطول القوس وقطر البولت

وعندما یصل البولت للقاعدة فباألمكان . فیكون اتجاه القوس للداخل لعدم وجود المسافة الجانبیة الكافیة والیضر ذلك بالقوة الالزمة للتثبیت 
حركھ عند الصبتثبیت القوس باالتجاه الذي یمكنك من ربطھ مع اي حدید تسلیح موجود لضمان عدم ت
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وكیف یتم تطبیقھا ؟ ، اللیاسھ / ما ھو المقصود باالده نورت فى طریقة استالم المحارة ١١٤٣س 

درجھ ووضع مصدر إضائھ فى الجانب االخر ومراقبھ مسار ٤٥بوضعھا على الحائط بزاویھ ) اإلده ( الذراع االلومنیوم ھو استخدام 
د ارتفاعات او انخفاضات فى الحائط سیظھر النور فى منطقھ التقاء الذراع مع الحائط وفى حالھ االرتفاع نقوم بالتكسیر الحائط فى حالھ وجو

...واعاده المحاره وفى حالھ االنخفاض بالتخشین والمحاره كذلك لحین استواء السطح
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شرح االسباب اذا امكن ؟ مع ، ما ھو رایك بطریقة التصمیم الموجودة فى الصورة ١١٤٤س 

متروك للنقاش



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

ما ھى االحتیاطات و التوصیات الواجب اتباعھا النتاج خرسانة غیر منفذه ؟١١٤٥س 

.یجب أن ال تكون الخلطة فقیرة األسمنت- ١
یجب أن تكون الخلطة لدنة بالدرجة الكافیة لملء الشدة والفرم- ٢
Superplasticizerبقدر اإلمكان وتعویض النقص فى القابلیة للتشغیل بإستخدام إضافات مناسبة مثلس/إستعمال نسبة قلیلة من م- ٣
.یجب أن یكون الركام جید التدرج حتى نحصل على أقل نسبة فراغات ممكنة-٤
.إستخدام مواد بوزوالنیة إذا أمكن ذلك- ٥
.ائیة وإلخراج فقاعات الھواء مع مراعاة عدم حدوث إنفصال حبیبىیجب العنایة بعملیتى الصب والدمك لتجنب تكون جیوب ھو- ٦
.إستعمال مواد سدودة للماء بعد صب الخرسانة وفك الفرم- ٧



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

) المید/ لماذا ال یفضل التكسیح نھائیا فى السمالت ١١٤٦س  ground / strap beam ؟(

ویا لعدد اسیاخ التسلیح السفلى على كامل مدار طول السملوذلك لضمان ان عدد اسیاخ التسلیح العلویة مسا
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) متى ال یلزم عمل ھوك١١٤٤س  Anchor ) داخل القواعد الخرسانیة لالعمدة الحدید( steel ؟(

طول حدید التسلیح كافي اما عند اجراء الحسابات و وجد ان ) صغر عمق القواعد ( فقط اذا لم یحقق الطول المطلوب ) L(یتم عمل الھوك
...المطلوب) LD(فال یتم عمل الھوك لتحقیقھ
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( حدث شروخ فى كامل المبنى نتیجة قیام الجار بھدم المبنى المجاور وانشاء مبنى ) ادوار ٤( ماذا یفعل صاحب مبنى سكنى ١١٤٨س 
؟) دور ١٤

ذا تفاھما على تحمل صاحب العقار تكالیف الصیانة كامال كان الحل صائبا یعرض صاحب المبنى السكنى على صاحب العقار المشكلھ فا
اما اذا لم یتفاھما كان على صاحب المبنى السكنى التوجة الى البلدیة وتقدیم شكوى رسمیھ وفى ھذه الحالة یجبر صاحب العقار على تحمل 

كافة تكالف الصیانة والترمیم
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وما ھى انواعھ ؟ ، السیرامیك / ما ھى فائدة جلى البالط ١١٤٩س 

البالط ھو سد او قفل الفواصل غیر تلمیع وتنعیم الطبقة السطحیھ وفى حالة عدم توفر ماكینة الجلى یتم الجلى الیدوى / فائدة جلى السیرامیك 
لدقة و التكالیفبالحجر لكن ھذا النوع یاخد وقت طویل فى حالة المشاریع الكبیر غیر ا
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ماذا تفعل قبل وضع الحدید والخرسانة في الخازوق ؟١١٥٠س 

.في قاع الخازوق ومن رأسیة الخازوقsoft أتاكد من عدم وجود مواد
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؟) كما فى الصورة ( لماذا تقل مقاومة الخرسانة للضغط والشد مع مرور الزمن ١١٥١س 

الن الخرسانة مع مرور الزمن تفقد لدونتھا وتتحول الى مادة قصفیھ
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وكیف یمكن عالجھا ؟، وما ھى اسبابھا ، ما ھى المشكلھ فى الصورة ١١٥٢س 

المشكلھ : اوال 

كما فى الصورة

االسباب: ثانیا 

او بعیون اعلى االسیاخ لربطھماتوماتیكعدم استخدام كانة- ١

العالج : ثالثا 

استخدام كانة اتوماتیك او بعیون اعلى االسیاخ-١
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لماذا یمنع الصب فى درجات الحرارة المرتفعھ جدا او درجات الحرارة المنخفضة جدا ؟١١٥٣س 

حارة، یتم فقدان الكثیر من في األیام ال. الن درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة جداً تصعب عملیة إیناع الخرسانة بالشكل الصحیح
أما إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جداً و قریبة من درجة تجمد الماء، فإن ذلك . المیاه عن طریق التبخر من الخرسانة المصبوبة حدیثا

مقاومة للعوامل البیئیة یؤدي إلى إبطاء أو توقف عملیة تصلب الخرسانة تقریباً، وبالتالي ال تعطي الخرسانة القوة المطلوبة وال توفر قوة 
.بالشكل الكافي
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) ما ھى اكبر مسافة افقیھ بین الكانات الراسیھ١١٥٤س  stirrups ؟(

سم٢٠-١
مره قطر أصغر سیخ١٥-٢
٣D / 2 -
ایھما اقل سابقا-٤
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) ما ھى اشكال الشروخ فى الكمرات١١٥٥س  type of crack in beams ؟ (

كما فى الصورة
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وما ھى اسبابھا ؟، وما ھى قیمتھا ، ما ھى الدفعة المقدمة للمقاول فى المشروعات الھندسیة ١١٥٦س 

اول لتوفیر السیولة المالیھ لدیھ من اجل اعانتھ ھى مبالغ مالیة یمكن ان تدفع مع بدایة التنفیذ بعد توقیع العقد بفترة محددة بناء على طلب المق
على اعباء بدایة العمل بشرط حفظ حق المالك بواسطة ضمانات بنكیة یقدمھا لھ المقاول على ان یتم تحصیلھا بالخصم من المستخلصات 

من قیمة العقد% ٢٠-١٠الشھریھ بنسبة معینھ وتتراوح قیمتھا 
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ھل یمكن أن یتصلب االسمنت تحت الماء؟ ١١٥٧س 

.و بالتالي فإن اإلسمنت یتصلب تحت الماء. تصلب االسمنت تنتج عن عملیة اإلماھة، وھي التفاعل مع الماء
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ما ھى فائدة رقاب االعمدة فى المنشات الخرسانیھ ؟ ١١٥٨س 

الوصول الى لمنسوب التاسیس-١
من االدوار العلیا الى االساساتنقل االحمال -٢
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ما المقصود بتفاعل السیلیكا مع القلویات فى الخلطات الخرسانیھ ؟١١٥٩س 

من أي تفاعل القلویات مع السیلیكا ینشئ عن التقاء مركبات السیلیكا في الركام مع قلویات الصودیوم و البوتاسیوم في اإلسمنت غالباً أو
و تتشكل مادة ھالمیة تنتج عن ذلك التفاعل تتمیز بتمدد حجمھا طالما تستمد الماء من العجینة االسمنتیة في الخرسانة، . مواد مضافة أخرى

:یمكن تجنبھ عن طریقمما یؤدي الحقاً الى تشققات تنتج بسبب الضغط المتولد عن ازدیاد حجم نواتج ھذا التفاعل حیث

مالئم للركاماالختیار ال-١
)مثل االسمنت البوزوالني(استعمال انواع االسمنت المخلوطة -٢
.ماء خلط نظیف-٣
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) كیف یمكن قراءة القامة عند استخدام جھاز المیزان١١٦٠س  Level ؟ (

تثبیت جھاز المیزان فى مكان العمل -١
) ضبط افقیة جھاز المیزان-٢ level )
تثبیت القامة فى المكان المراد تحدید منسوبھ-٣
النظر من خالل جھاز المیزان الى القامة-٤
)كما فى الصورة ( قراءة القامة بحیث تكون الشعرات المتعامدة -٥
)متر١.٣٣٥( تسجیل القراءة - ٦
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متر ؟٢متر وارتفاعھا ٥كیفیة حساب مساحة وحجم الخرسانة للفبة دائریة نصف قطرھا ١١٦١س 

قانون فیثاغورس للمثلثات -١
٢^ ) ن م + ( ٢^ ) أ ن = ( ٢^ ) أ م ( -٢
٢^ ) أ ن = ( ٢^ ) ن م ( -٢^ ) أ م ( -٣
٢^ ) ٥= ( ٢^ ) ٢- ر ( - ٢^ ر -٤
٢^ ) ٥)= ( ٤+ر ٤-٢^ ر (- ٢^ ر -٥
٢٥= ٤-ر٤+ ٢^ ر - ٢^ ر -٦
٢١= ر٤-٧
م٥.٢٥= ر -٨
متر٥.٢٥= نصف القطر -٩

ع× نق × ط ٢= مساحة القبة الكرویة -١٠
٣× ٥.٢٥× ٣.١٤× ٢= مساحة القبة الكرویة -١١
متر مربع ٩٨.٩١= مساحة القبة الكرویة -١٢
سم٢٠سماكة الخرسانة -١٣
سماكة الخرسانھ× مساحة القبة الكرویھ = حجم الخرسانة -١٤
٠.٢× ٩٨.٩١= جم الخرسانة ح-١٥
متر مكعب١٩.٧٨= حجم الخرسانة -١٦
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كیف یمكن حمایة سطح الخرسانة من التأثیرات الكیمیائیة ؟١١٦٢س 

خط الدفاع األول ضد أي ھجوم كیمیائي ھو مثل معظم األحماضبعض المواد الكیمیائیة التي لھا تأثیر كبیرعلى قوة الخرسانةیوجد
. تصمیم الخرسانة للمقاومة العوامل الكیمیائیة

تقلیل نسبة الماء لالسمنت -١
رفع المحتوى اإلسمنتي -٢
اختیار نوع االسمنت المناسب -٣
استخدام االضافات الكیمیائیة المتوفرة لھذا الغرض-٤
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ع وتحدید منسوب القواعد ؟مع توضیح طریقة توقی، كیف یتم تنفیذ القواعد العادیة ١١٦٣س 

شد خیط على المحاور الرئیسیة الموقعة على الخنزیرة - ١
وذلك عن یمین ویسار الخیوط المشدودة على المحور المطلوب في ) شاقول(إسقاط ھذه المحاور على األرض بوسطة ثقل مثبت بخیط -٢

اإلتجاھین
دة تحدید مركز القواعد على االرض بواسطة قضبان حدی-٣
نقوم بوضع القالب الخشبي للقواعد مع التاكد من تدعیمة وتثبیتة-٤
. یتم التدقیق على القوالب الخشبیھ بتسقیط الشاقول على جوانبھا-٥
یتم التدقیق على منسوب التاسیس باستخدام جھاز المیزان والقامة وذلك باالستعانة بنقاط الربط الروبیر-٦
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ولماذا ؟، ) كما فى الصورة ( یھما افضل صب االعمدة ثما صب الصب او صب كال من االعمدة والسقف مرة واحدة ا١١٦٤س 

: االفضل صب االعمدة لحالھا ثم صب السقف الن استخدام الطریقة الثانیھ توجد لھا عیوب كثیرة منھا 

حدوث تعشیش فى االعمدة اثناء الصب -١
من الخشب استھالك كمیھ كبیرة -٢
احتمال حدوث مخاطر اثناء الصب-٣
صعوبة التنفیذ للعاملین والحدادین-٤
صعوبة الشدة الخشبیة واعمال النجارة-٥
صعوبة معالجة التعشیش فى االعمدة بعد الصب-٦
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وایھما افضل فى التنفیذ ؟، ما ھو الفرق بین كال من رباط الشطرنج ورباط السد ١١٦٥س 

رباط الشطرنج : اوال 

)كما فى الصورة ( شبھ الشطرنج وھو ربط سیخبن وسیخین الیاطھو رب

رباط السد: ثانیا 

ھو ربط كل االسیاخ بدون ترك اى سیخ
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لنوع ؟وھل تفضل استخدام ھذا ا، ) مبانى ( ھل یمكن انشاء مكاتب المھندسین فى الموقع من النوع الدائم ١١٦٦س 

نعم یمكن ان تكون مكاتب المھندسین من النوع الدائم حیث یتم بناوھا فى الموقع حتى نھایة المشروع ثما تھدم بعد ذلك وكن یعیب ھذا 
وقع النوع ھو تحمل تكالیف زائده مثل تفقات االنشاء والبناء وتكالیف االزلة والھدم فى نھایة المشروع وتكالیف نقل المخلفات الى خارج الم

واعادة تخطیط المنطقة المقام علیھا لذلك الیفضل استخدام ھذا النوع من االنشاء
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؟) كما فى الصورة ( تصمیم و حساب عدد الدرجات فى السلم كیفیة١١٦٧س 

متر ٣ارتفاع الدور - ١
) ارتفاع القائم / ارتفاع الدور = ( عدد القوائم -٢
سم١٧: ١٢= ارتفاع القائم -٣
) ١٥/ ٣٠٠= ( عدد القوائم -٤
درجھ٢٠= عدد القوائم -٥
سم٣٠عرض النائمة -٦
١-عدد القوائم = عدد النائم -٧
١- ٢٠= عدد النوائم -٨
نائمھ١٩= عدد النوائم -٩

متر١.٥: ١عرض البسطة -١٠
متر١.٣= عرض البسطھ -١١
متر ١.٥: ١= عرض القلبھ -١٢
متر١= رض القلبھ ع-١٣
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) كیف یتم نقل االحمال فى١١٦٨س  tower crane ) ) وما ھى اكبر واقل, loads ) وما ھى ارتفاعاتھا ؟ ,

كما فى الصورة
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؟ ) الجسات ( من التربة في موقع إنشاء المبني العینات كیف یتم استخراج ١١٦٩س 

وبواسطتھا یتم استخراج عینات من التربة ومن على أعماق مختلفة وفي بمعدات خاصة) جسات ل عم( یا أو میكانیكیا تثقیب التربة یدویتم 
. الستخراج عینات التربةحفر مكشوفةل المناطق الجافة والشبة جافة عادة یتم عم
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) ماذا تعرف عن مضخات الخرسانة الجاھزة١١٧٠س  Stationary concrete pumps ) وما ھى ، وما ھى استخداماتھا ,
ممیزاتھا وعیوبھا ؟ 

التعریف: اوال 

ذات انابیب حدید یتم تركیبھا مع بعض للوصول الى الجزر المراد صب الخرسانھ ) غیر متحركھ ( ھى مضخات خرسانیة ثابتھ فى الموقع 
اسفل المبنىعنده ویتم ذیادتھا فى حالة االرتفاع اما المضخة فتبقى فى

االستخدام: ثانیا 

المبانى الشاھقھ -١
) المصانع الخرسانة-٢ precast )
التطبیقات خاصھ -٣
االنفاق-٤
االماكن الثابتھ -٥

الممیزات : ثانیا 

كیلو متر ٣نقل الخرسانة لمسافات تصل -١
نقل الخرسانة الرتفاعات شاھقھ-٢
سھولة االستخدام-٣
رة الضغط عالیھ جداقد-٤
ذات انتاجیة عالیھ-٥
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؟) داخل المشروع ( ما ھى اھم االدوات التى یجب توفرھا عند انشاء معامل االختبارات ١١٧١س 

خالطھ صغیره-١
قمع صب الخرسانة-٢
قوالب مختلفھ للخرسانة -٣
جھاز تكسیر العینات الخرسانیھ-٤
احواض مائیھ -٥
مناخل تدرج حبیبى -٦
اسطوانة اخذ عینات الرمل-٧
افران التسخین والتجفیف-٨
اجھزة قیاس الدمك-٩

اجھزة قیاس نسبة الرطوبھ -١٠
اجھزة قیاس كثافة االسفلت-١١

اجھزة قیاس درجة اللزوجة -١٢
میزان حساس مع ملحقاتھ-١٣
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مع ذكر رتبة كال منھا ؟ ، ة فى المنشات الخرسانیھ ما ھى انواع صلب التسلیح المستخدم١١٧٢س 

كما فى الصورة
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) ماذا تعرف عن الطوب الثرمو بلوك١١٧٣س  Masonry Thermo Block ) وما ھى ممیزاتھ وعیوبھ ؟، وفیما یستخدم ,

التعریف : اوال 

یستخدم فى اعمال ) سم ٢٠× سم ٢٥× سم ٤٠/سم ٢٠× سم ٢٠× سم ٤٠( خرسانى محشو بالفوم مقاساتھ ) بلوك ( ھو طوب 
المبانى للحوائط الخارجیھ فى المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعھ

الممیزات: ثانیا 

عزل حرارى ممتاز-١
سھولة التعامل معھا -٢
قلة التكالیف-٣
)المكیفات( توفیر فى استھالك الكھرباء -٤
الرطوبة والمیاهمقاوم -٥
قدرة تحمل عالیھ -٦

العیوب: ثالثا 

انفصال البلوك عن الفلین-١
صعوبة التصاق الخرسانة مع الفلین-٢
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) الثیودولیتماذا تعرف عن جھاز١١٧٤س  The Theodolite ) وفیما یستخدم وما ھى مكوناتة ؟ ,

التعریف : اوال 

معروف من زمن بعید ولم تتغیر نظریتھ حتى اآلن ، وھو عبارة عن منقلة أفقیة دائریة مقسمة ومدرجة إلي ھو جھاز لقیاس الزوایا وھو
علي ھیئة قوس وفي مركزھا یتحرك االلیداد حركة دائریة والمجموعة كلھا مركبة علي حامل 360ْ

االستخدام : ثانیا 

قیاس الزوایا األفقیة-١
قیاس الزوایا الراسیة -٢
قیاس المسافات -٣
یستخدم فى األرصاد الفلكیة والشبكات المثلثیة-٤
.قیاس زوایا المضلع وأعمال التخطیط والتوجیھ الدقیقة -٥

التركیب : ثالثا 

) االلیداد ( الجزء العلوي # 

.ھو الذي یحمل المحور األفقي والدائرة الراسیة والمنظار 

) الدائرة االفقیھ( الجزء االوسط # 

.ھو مجموعة حركة تربط الجزء العلوي بالدائرة األفقیة أحدھم للحركة السریعة و األخرى للبطیئة 

) القاعدة ( الجزء السفلي # 

. ھو الجزء الثابت بالجھاز ویحمل علي ثالث مسامیر تسویة محصورة بین قرصین دائریین
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وما ھى طریقتھا وما ھى فائدتھا وما ھى المواد المستخدمة الجراء التجربة ؟ ماذا تعرف عن تجربة الغرز لالسمنت١١٧٥س 

فائدتھا: اوال 

) العجینة القیاسیة (تحدید درجة القوام للعجینة اإلسمنتیة 

االدوات : ثانیا 

ــ جھاز فیكات١
ــ میزان حساس٢
ــ خالط٣
ــ دوارق لقیاس الماء٤
ــ سكاكین للقطع٥
زاتـ قفا٦
ــ عرافة ٧

الطریقة: ثالثا 

جرام٦٥٠ــ أخذ عینة من االسمنت تزن ١
من وزن االسمنت% ٣٣ـــ ٢٦ــ أخذ كمیة من الماء تزن ٢
ــ إضافة الماء لالسمنت وخلطة بواسطة الخالط وخلطة جیدا٣
ـــ تكویر العینة في شكل كرة وتضرب ستة ضربات بین كفتي الیدین٤
ي جھاز فیكات وقطعھا بالسكین قطعا متساویا بحافة اإلناء بواسطة السكینــ وضع العینة ف٥
ثانیة تحت تأثیر وزن الجھاز بعد مالمسة اإلبرة للعینة٣٠ــ یتم غرزھا بواسطة إبرة القوام لمدة ٦
ملم١٠یتم قراءة المدرج وتكون العجینة القیاسیة عندما قراءة المدرج ــ ٧
دقیقة حتى ال یدخل في زمن الشك االبتدائي١٥من إضافة الماء حتى الغرز عند تزید ھذه العملیة ــ ٨
ــ حساب الزمن من زمن إضافة الماء للعینة٩
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ما ھى المشكلھ الموجودة فى الصورة وما ھى اسبابھا وكیف یمكن عالجھا ؟١١٧٦س 

المشكلھ: اوال 

كما فى الصورة 

االسباب: ثانیا 

.بقة الخرسانة اإلسفلتیة نتیجة لتلف الطبقة السفلیة بسبب األحمال المروریة المتكررةتلف ط-١
.عدم ثبات حالة طبقة األساس اإلسفلتي أو طبقة تحت األساس بسبب ھبوط زائد للسطح-٢
.ضعف طبقة األساس الحجري مما جعلھا غیر قادرة على الھبوط الزائد الناتج من األحمال المروریة-٣
.تقادم المواد اإلسفلتیة بفعل الزمن-٤
.عدم كفایة سماكة طبقات الرصف-٥
. ضعف تصریف في طبقتي القاعدة وتحت األساس-٦

المعالجھ: ثانیا 

.یتم تنظیف الموقع جیداً بواسطة مكائن الشفط التي تعمل بالھواء المضغوط -١
RC2ع التجمدیجب رش طبقة التسویة بمادة اإلسفلت السائل سری-٢
) سمك رقیق( تفرد الطبقة اإلسفلتیة الجدیدة بالسمك المطلوب حسب التصمیم المعتمد -٣
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ما الفرق بین كال من العزل المائى السلبى والعزل المائى االیجابى فى المنشات الخرسانیھ ؟ ١١٧٧س 

العزل المائى السلبى: اوال 

ربة قد دخلت إلى العنصر اإلنشائي ، وتم إشباعھ بھا وربما أتلفتھ حیث تكمن وظیفة العزل السلبي بمنع خروج ھذه عندما تكون المیاه المتس
المیاه من الطرف اآلخر للعنصر اإلنشائي ، لحمایة الطبقة التي تغطیھ من التأثیر السلبي لھذه المیاه ویتم العزل السلبى فى حالة عدم التمكن 

ن االمثلھ من العزل االیجابى وم

عزل اسقف المنشات من اسفل-١
عزل خزانات المیاه من الخارج-٢
عزل الجدران من الداخل-٣

العزل المائى االیجابى: ثانیا 

یتم تنفیذ طبقة العزل بحیث تمنع دخول الماء المتسرب إلى العنصر اإلنشائي فیبقى ھذا العنصر سلیما محافظا على قدریھ على العمل الذي
تم تصمیمھ باألصل للقیام بھ ومن االمثلھ

عزل اسقف المنشات من اعلى-١
عزل خزانات المیاه من الداخل-٢
عزل الجدران من الخارج-٣
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) كیف یتم اختیار النظام االنشائى١١٧٨س  structural system فى حالة التصمیم للمنشات ؟ (

كما فى الصورة
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؟) كما فى الصورة ( ما ھى فائدة وجود شبكات الحمایھ فى المبانى المرتفعة ١١٧٩س 

١,٢

.. أثناء تنفیذ المبنى لتفادى سقوط العاملین Safty Control األحمر واألخضر من أعمال األمان

٣

یك سور من الخشب أو األلمونیوم او البالست.. شبكة لمنع سقوط أى مواد قد تصیب من باألسفل 

٤
Loading فھي عبارة عن منصة للتحمیل والتنزیل) المستطیل االزرق (بخصوص  & Unloading Plat Form حیث یتم استخدمھا

لیس بشكل عمودي فوق بعض حتى ال یحصل تعارض لكیبالت التور ( لتنزیل المواد علیھا ویجب ان تكون بشكل متدرج بین الطوابق 
.props ن خالل تركیب جكاتویتم تثبیتھا بالسقف م).كرین 
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؟ ) المھندس التابع للمقاول ( ماذا تفعل اذا طلب االستشارى او احد المسئولین عن المشروع رشوة منك ١١٨٠س 

..…رایك یھمنا
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؟) كما فى الصورة ( ما ھى فائدة اقامة االسوار المؤقتھ فى حالة المشروعات الھندسیھ الضخمة ١١٨١س 

...... )خشب / حدید / اسمنت ( احكام الرقابة على المواد الداخلة فى المشروع -١
احكام الرقابة على العمال من حیث تواجدھم فى الموقع ومواعید الحضور واالنصراف -٢
احكام الرقابھ على الزائرین والعمال وامكانیة تفتیشھم اثناء الدخول والخروج-٣
ارض المشروع من سقوط الخرسانة او معدات حمایة المارة خارج -٤
سھولة حراسة الموقع خصوصا اثناء الفترة اللیلیة وكذلك بالنھار-٥
احكام الرقابة على المواد الداخلة الى مخازن المشروع-٦
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؟) كما فى الصورة ( لمضخات لماذا یكثر استخدام خزانات المیاه العلویة فى السعودیة على العكس فى مصر استخدام ا١١٨٢س 

یرجع االسباب الى رفاھیة الشعب السعودى على العكس تعتبر مظھر مسى للفیلل و العمارات السكنیة ولكن التخوف الشدید من حدوث 
یستخدم ھذا اعطال الكھرباء او انقطاع المیاه جعلت فكرة استخدام خزانات المیاه العلویة واالرضیھ لحل المشكلھ على العكس فى مصر ال

النوع مع العلم یحدث اعطال كھرباء وانقطاع المیاه بدرجة اكبر من السعودیة
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ماذا تفعل اذا حدث توقف للركیزة اثناء الدق قبل الوصول الى العمق المطلوب ؟ ١١٨٣س 

یتم مراجعة المختبر للتأكد من نوعیة التربة في منطقة الركیزة
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؟ ) بطریقة تقریبیة جدا ( یمكن حساب الوقت المتوقع النجاز المشروع كیف١١٨٤س 

٦) / الوقت التشاؤمي + ٤× الوقت األكثر احتماالً + الوقت التفاؤلي (=الوقت المتوقع إلنجاز المشروع 

مالحظھ

)تقدیر أقل وقت لتنفیذ المشروع ( الوقت التفاؤلي -١
الوقت األكثر احتماالً -٢
)أقصى تقدیر للوقت ممكن النجاز المشروع إذا واجھ مشاكل( الوقت التشاؤمي -٣
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؟) طبقا للكود ( ما ھى شروط استخدام اللحام فى الوصل السیاخ حدید التسلیح الصلب ١١٨٥س 

استخدام اللحام بالكھریاء- ١
یجب ان یكون محور السیخین الملحومین على استقامة واحدة- ٢
یجب ان یكون وصالت اللحام تبادلیھ- ٣
سیاخ الملحومةیحدد طول اللحام وسمكھ طبقا القصى قوة شد تتحملھا اال- ٤
یفضل تجنب عمل وصالت اللحام فى منطقة اقصى عزم انحناء- ٥
یجب التاكد ان القائمین باعمال اللحام معتمدین و موھلین للقیام باعمال اللحام والوصالت بكفاءه- ٦
ومة اجھاد التشغیلیلزم عند عمل الوصالت باللحام عمل االختبارات الكافیھ على عینات للتاكد من قدرتھا على مقا- ٧
من عدد االسیاخ فى القطاع الواحد% ٢٥یجب اال یذید اللحام عن - ٨
مللى١٦االیقل قطر السیخ الملحوم عن - ٩
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) كیف یتم اختیار النظام االنشائى فى حالة المبانى االستیل طبقا الرتفاع المنشاء١١٨٦س  statical systems according to
required building high ؟ (

كما فى الصورة
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؟ ) طبقا للكود المصرى ( ما ھو الحد االدنى البعاد الغرف ١١٨٧س 

كما فى الصورة
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مع الشرح بالتفصیل ؟ ، ما ھو تاثیر كال من الماء واالسمنت والركام والعوامل االخرى على خواص الخرسانة ١١٨٨س 

صورةكما فى ال
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كیف یتم تحدید نوعیة التثقیب الستخراج العینات فى حالة عمل الجسات فى التربة ؟ ١١٨٩س 

بناء على موقع المبنى المراد انشاوھا فالتثقیب الیدوى فى نطاق تربة وادى النیل وضفافھ اما التثقیب المیكانیكى فى حالة المناطق ذات 
)لحجریھا/ الصخریة ( التربة المتحجره 



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

ماذا تفعل اذا طلب االستشارى تنفیذ بعض المواصفات فى االعمال االنشائیھ خارج نطاق المواصفات المدرجة فى جداول ١١٩٠س 
الكمیات والمواصفھ ؟ 

وعلى االستشارى التعمید یتم ارسال خطاب رسمى الى االستشارى او المالك بطلب تعمید رسمى بتعدیل المواصفات وتعدیل فى االسعار 
بالموافقة او بالرفض 
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؟ ) طبقا للمواصفات ( كیف یتم تركیب بالط االنترلوك فى الموقع ١١٩١س 

یتم تنظیف الموقع ووضع دفان عباره عن رمل نظیف خالى من الحجاره-١
یفرد الرمل ویتم رشھ بالماء ویتم دكھ وتسویتھ -٢
سطھ قده الومنیومتتم التسویھ جیدا بوا-٣
یتم عمل میول باتجاه الشارع لضمان تصریف المیاه-٤
یتم بعد ذلك تركیب االنترلوك بدون مونھ ع الرمل مباشره بالشكل المطلوب-٥
بعد االنتھاء یتم وضع رمل فوق االنترلوك لمأل الفراغات-٦
الرصیفیراعى ان یكون یكون منسوب سطح االنترلوك ھو نفسھ منسوب بلدوره -٧
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طرق التنفیذ والتثبیت لروالت العزل فى الموقع ؟ ما ھى١١٩٢س 

اللحام باللھب: اوال 
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اللصق التام والجزئي علي البارد باستخدام مواد الصقھ خاصھ: ثانیا 
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اللصق علي الساخن: ثالثا 
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مع الشرح بالصور اذا امكن ؟ ، ء الحدید فى االعمدة كیف یتم عالج صدا١١٩٣س 

كما فى الصورة
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بین الكانات الحلزونیة فى االعمدة الدائریة الخرسانیھ ؟ ) خطوة ( ما ھى اكبر و اقل مسافة ١١٩٤س 

سم ٨) خطوة ( اكبر مسافة 
سم٣) خطوة ( اقل مسافة 
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وما ھو رایك الشخصى ؟، ھى النتائج المترتبة عن سوء ادارة المشروعات الھندسیھ ما ١١٩٥س 

االضرار بمیزانیة المشروع نتیجة االنفاق الذائد على شراء المواد و العمالة و النقل-١
صعوبة توفر المواد المطلوبة فى االوقات المحددة لبدایة االنشطھ لعدم توفر التخطیط السلیم للمشروع -٢
تحمل المقاول المنفذ اعباء مالیھ اضافیھ فى حالة تاخر التنفیذ -٣
تعرض المقاول المنفذ لفترات طویلھ من العسر المالى نتیجة تعذر صرف مستحقاتھم المالیھ بسبب تاخر التنفیذ -٤
مشروع بالمعدل الطبیعىحدوث خلل كبیر فى التدفقات النقدیة المتوقعھ للمشروع نتیجة عدم سیر خطوات التنفیذ فى ال-٥
ذیادة تكالیف انجاز المشروع نتیجة دفع اجور العمال فى حالة تعطل العمل-٦
)الخ .......مقاول / مھندسین / مدیر مشروع ( تدمیر معنویات القائمین بالتنفیذ على المشروع -٧
نفیذ المشروعاللجوء الى وسائل اعلى تكلفة مقارنة بالظروف الطبیعیھ من اجل التعجیل بت-٨
اللجو الى التعامل مع موردین ذو اسعار مرتفعھ لتمتعھم بخاصیة التسلیم الفورى للمواد وذلك للتعجیل بانجاز المشروع-٩

اضطرابات العالقة بین كال من المالك والمقاول و االستشارى بسبب التاخیر فى المشروع-١٠
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طول الوتد؟ األوتاد المصبوبة بالموقع وأیضا كیف تتأكد من قوة تحمل١١٩٦س 

یمكن التأكد من قوة تحمل الوتد لألحمال المصمم علیھا عن طریق تجربة التحمیل اإلستاتیكى والتأكد من طولھ عن طریق اختبار السالمة
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الجھا ؟ ما ھى المشكلھ الموجودة فى الصورة وما ھى اسبابھا وكیف یمكن ع١١٩٧س 

المشكلھ: اوال 

كما فى الصورة

االسباب: ثانیا 

تربیط الكانات لالعمدة) ضعف ( سوء - ١
ذیادة كثافة الحدید فى تلك المنطقھ - ٢

المعالجھ : ثالثا 

) تكثیر ( ازالة العمود -١
اعادة انشاء العمود من جدید-٢
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ختبارات على جمیع مواسیر المیاه التى تم تركیبھا فى مشروعات المیاه قبل االستالم االبتدائى للمشروع ؟ ھل یتم اجراء اال١١٩٨س 

یتم من أطوال خطوط مواسیر المیاه اثناء تنفیذ المشروع اما عند االستالم االبتدائى للمشروع % ٢٠إجراء اختبار على حوالي ال ولكن یتم
. من أطوال خطوط مواسیر المیاه من قبل لجنة االستالم االبتدائي% ٥والي اختبارات إضافیة بنسبة حاجراء
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ما ھى اھم النصائح التى یجب ان تاخذھا فى االعتبار حتى تكتسب خبرات جدیده فى مجالك ؟١١٩٩س 

حاول باالستمرار االشتراك وبجدیة تامھ فى اعمال ھندسیھ فى نفس مجال تخصصك -١
دائما ان تكتسب الخبرة فى تخصصك وال تنظر الى المادهحاول -٢
)فنیین متخصصین -دكاترة -مھندسین خبرة ( حاول التعرف على الخبرات الھندسیھ الكبیرة فى مجال تخصصك -٣
داوم على زیارة واستشارة من ھم اقدم واكثر خبرة وحاول التعلم من خبراتھم-٤
ذه فى مجال تخصصك وحاول ان تستفید منھا داوم على زیارة المشاریع المنف-٥
كن على معرفة دائما على التطورات الحدیثھ فى مجال تخصصك-٦
تساعدك على االطالع المستمر فى مجالك الھندسى) االنجلیزیة ( ضرورة اتقان لغة اجنبیھ -٧
تابع باستمرار المجالت الھندسیھ المتصلھ بتخصصك - ٨
الموسسات فى نفس مجال تخصصك وكون عالقات وصالت معھمكن على صلھ بالشركات و-٩

تابع باستمرار الكتب فى مجال تخصصك ولیكن لك كتاب تنتھى منھ كل فترة-١٠
داوم على تسجیل المعلومات التى تحصل علیھا اثناء عملك ولتكن بطریقة منظمة حتى ترجع الیھا فیما بعد-١١
او تنفیذ فى الموقع وحاول حفظھا بطریقة تستفید منھا مستقبالداوم على تصویر ما تراه من اخطاء -١٢
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متر ایضا ؟٥علما بان ارتفاع القامة ) متر ٥( ماذا تفعل اذا كان فرق المنسوب بین كال من جھاز المیزان والقامة ١٢٠٠س 

)كما فى الصورة ( توطیة منسوب جھاز المیزان -١
ر من السابقة شراء قامة اكب-٢

مثال 

)متر ٧٠.٠٠( + منسوب الروبیر -١
)متر ١.٥٠( + ارتفاع الجھاز -٢
)متر ٦٥.٥٠( منسوب النقطة المراد تحدید منسوبھا -٣
منسوب النقطة –ارتفاع الجھاز + منسوب الروبیر = ارتفاع القامة -٤
٦٥.٥–١.٥+ ٧٠= ارتفاع القامة -٥
متر ٦= ارتفاع القامة-٦

متر او اكثر وبالتالى ١طبق لما سبق تحتاج الى توطیة الجھاز 

)متر ٧٠.٠٠( + منسوب الروبیر -١
)متر ٠.٣٠( + ارتفاع الجھاز -٢
)متر ٦٥.٥٠( منسوب النقطة المراد تحدید منسوبھا -٣
منسوب النقطة –ارتفاع الجھاز + منسوب الروبیر = ارتفاع القامة -٤
٦٥.٥–٠.٣٠+ ٧٠= ارتفاع القامة -٥
متر ٤.٨٠= ارتفاع القامة -٦

)كما فى الصورة ( سم ٣٠فى ھذه الحالة یعتبر القامة الموجودة تفى بالغرض لكن سوف یصبح ارتفاع الجھاز عن االرض 
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الخامستابعنا فى الجزء 

)الموسوعة الشاملھ ( لموقع للمذید من االسئلھ تابعنا على ا

http://civilq.blogspot.com


