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يبدأ موعد تسليم البحث من  2020/5/31الي 2020/6/15

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج
الفصل الدراسي الثاني
البحث المرجعي
مقرر :إنشاء معماري
الفرقة :اولى مدنى
الشكل المرفق عبارة عن مبنى مكون من
أربعة أدور منشأ بطريقة االنشاء الهيكلى
المطلوب عمل بحث مرجعى مدعم بالصور
والرسومات عن تسلسل عمليات البناء
بتفصيل بعض العمليات التى تم دراستها
خالل الفصل الدراسى واختصار بعض
العمليات االخري بحيث يتراوح عدد
الصفحات من  10:5صفحة.
 يمكن للطالب ان يختار احد االبحاثاآلتية:
 -1تسلسل اعمال المبانى
 -2تسلسل اعمال الطبقات العازلة
 -3تسلسل اعمال التشطيبات

 -21التركيبات الكهربائية :وذلك بالدق لها في المباني

تسلسل أعمال البناء مبنى مكون من أربعة أدور منشأ بطريقة
االنشاء الهيكلى
 -1الحفر لألساسات.

 -22التركيبات الصحية :وذلك بالتكسير لها في المباني.

 -يمكن للطالب ان يستعين بالجدول التالى:

 -2صب الخرسانة العادية لألساسات .
 -3صب الخرسانة المسلحة لألساسات.

 -12تبنى حطة الجلسات وتفتح فيها األبواب الداخلية.
 -13تبنى حطة األعتاب وتفتح فيها الشبابيك
 -14توضع أو تصب أعتاب الفتحات (األبواب والشبابيك).
 -15تبنى حطة التخديم وال توجد بها فتحات غالبا.
 -16صب الخرسانة المسلحة لكمرات وسقف الدور األرضي .
 -17صب الخرسانة المسلحة ألعمدة الدور األول العلوي ،ثم
صب كمرات وسقف الدور األول العلوي ،وهكذا حتى صب
كمرات وسقف الدور الثالث العلوي .
 -18تنفذ األعمال المبانى كما هي في حالة االدور االرضي
 -19بناء دراوى البلكونات
 -20تركيب حلوق النجارة :وتثبيتها في المباني بواسطة كانات
حديدية أو دساتير خشبية.

 -23بياض الحوائط واألسقف :وذلك بعمل طرطشة عمومية أو
تنقير للخرسانة حتى تمسك بطبقة البطانة التي تليها الظهارة،
ويجب تقفيل البياض على النجارة.

 -4صب الخرسانة المسلحة لرقاب األعمدة
 -5صب الخرسانة المسلحة للميد .

 -24األرضيات :وتعمل بعد عمل الطبقة العازل األفقية فوق
الدكة الخرسانية وقد تكون من البالط أو من الخشب وتعمل لها
وزرات وتقفل على البياض

 -6بناء محيط حطة الردم..

 -25الدهانات :لألبواب والشبابيك بعد تركيب البرور التي تقفل
على البياض وكذلك دهانات الحوائط ورشها بالغراء إن لزم.

 -7الردم الداخلي :حتى منسوب اسفل الدكة الخرسانية
.
 -8الردم الخارجي :حتى منسوب سطح األرض
 -9عمل الطبقة العازلة األفقية للحوائط
 -10صب الدكة الخرسانية مع الطبقة العازلة الرأسية للحوائط
الخارجية.
 -11صب الخرسانة المسلحة ألعمدة الدور األرضي .

 -26التركيبات الكهربائية والصحية.
 -27طبقة عازل السطح.
 --28تبليط السطح

