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 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

يتظمب تؾقيع أي مشذأة ىشجسية السخور بسخاحل محجدٍة وفق تختيٍب وتدمدٍل معّيشيؽ مدبقًا،  
وقج يحرل تجاخٌل بيؽ السخاحل، ولكؽ ىشاك . وىحا التدمدل يعتسج عمى عخوف العسل السظمؾب

 :ترشيٌف عامٌّ نؾرده فيسا يمي

 Reconnaissance اإلستظالع 1

التعييؽ التقخيبي لمسؾقع ولكيفية  2
 الؾصؾل

Approximate Location Of 

Site/Route 

تأسيذ نقاط الزبط السداحية  3
 األفكية والذاقؾلية السشاسبة

Establishment Of Suitable Control 

(Both Horizontal And Vertical) 

التحقيق السداحي وحداب بيانات  4
 الترسيؼ الشيائي

Stagnation Survey To Collect 

Data For Final Design 



 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

يتظمب تؾقيع أي مشذأة ىشجسية السخور بسخاحل محجدٍة وفق تختيٍب وتدمدٍل معّيشيؽ مدبقًا،  
وقج يحرل تجاخٌل بيؽ السخاحل، ولكؽ ىشاك . وىحا التدمدل يعتسج عمى عخوف العسل السظمؾب

 :ترشيٌف عامٌّ نؾرده فيسا يمي

الترسيؼ الكامل لمسذخوع وإنجاز  5
 الخسؾمات التشفيحية

Complete Design Of Project And 

Preparation Of Working Drawings 

تحجيج عشاصخ التؾقيع عمى األرض  6
 باالعتساد عمى الخسؾمات التشفيحية

On-site Set-out For Construction 

From The Design Drawings 

التحقق مؽ صحة التشفيح بعج إنجاز  7
 العسل

Check Of The Work As Executed 

After Construction Has Taken Place 

السدح التفريمي لمعقارات، وربظيا  8
 مع السخظط العقاري لمسشظقة

Real Property Surveys To 

Connect The Engineering Work 

With The Cadastral Systems 



 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

 .اإلستظالع والتحجيج األولي لمسؾقع 1
Reconnaissance and Trial Route/Site Location 

السعمؾمات عمى الحرؾل ىشجسي مذخوع أي لتشفيح األولى السخحمة تتزسؽ 
 لسشظقة (الخ .... الجؾية، الرؾر ، السخظظات اليشجسية، العشاصخ) السداحية

 .العسل إلتسام الزخورية األولية السعمؾمات الجؾية الرؾر  تعظي وحالياً  .التشفيح
 .لمسشظقة الستؾفخة الرؾر إلى العؾدة يسكؽ حجيثةٍ  صؾرٍ  تؾفخ عجم حال وفي

 
 ًالسداحي األساس نقاط مؾاقع اختيار يتؼ الستؾفخة السعمؾمات عمى اعتسادا 

 مع لمسذخوع األفزل الخبط الخيارات ىحه تحقق أن وُيفتَخُض  لمتؾقيع، الزخوري 
 .السحيظة الظبؾغخافية التفاصيل



 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

 .اإلستظالع والتحجيج األولي لمسؾقع 1
Reconnaissance and Trial Route/Site Location 

والتفاصيل السشحجرات سظؾح تحجيج االستظالع عسميات تذسل أن ويجب 
 العقارات حجود وتبيان ،(الخ .... ، وديان خمجان، أنيار،) السختمفة الظبؾغخافية
 .القادمة السخحمة في حجوثيا الُسَتؾّقع التظؾرات وكحلػ وأصحابيا،

الـ مشغؾمة وقياسات الجؾية الرؾر مددوجات باستخجام يسكؽ GPS تحجيج 
  .(ندبية بجقةٍ ) لمتفاصيل والذاقؾلية األفكية السؾاقع وحداب

السدحية األجيدة باستخجام كبيخة بدخعةٍ  الدابقة الحدابات إنجاز يسكؽ 
 عمى ولمحرؾل .السداعجة والبخمجيات ((plotting machines  السيكانيكية
 العجدية الظخق  باستخجام السكتب في الجقيقة الحدابات إلى نعؾد الجقيقة الحدابات

 .الحجيثة



 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

 تأسيذ نقاط الزبط السداحي 2

Establishment of Control 

ييجف إنذاء شبكة الزبط السداحية إلى الحيمؾلة دون تخاكؼ األخظاء عمى ناتج العسل  
 :، ويفيُج ذلػ في تحقيق غايات أخخى مشيا(مسا يؤثخ سمبًا عمى جؾدة العسل)السداحي 

 (.مؽ قبل الفخق السخترة)تذكيل أساٍس دقيٍق ومؾّحٍج إلنجاز األعسال السداحية 

يسكؽ استخجام ىحا األساس ألعسال السدح التفريمي وتؾقيع العشاصخ السذكمة 
 .وىحا يكفل إنذاء البشاء في السؾقع السحجد بجقة عالية. لمبشاء خالل التشفيح

1 

2 



 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

 تأسيذ نقاط الزبط السداحي 2

Establishment of Control 

 بيؽ السذتخكة الخؤية وتتؾفخ السذخوع، مشظقة كامل السداحي الزبط نقاط تغظي
 األعسال بإنجاز تدسح كافية بسدافات بعزيا عؽ وتتباعج ،الستجاورة الشقاط

 .السظمؾبة وبالجقة الالحقة السداحية

 .مسكشةتشفيح الكياسات السداحية بأعمى دقٍة 

1 

2 

 3 .مختفعةاختيار مؾاقع الشقاط في أماكؽ 

 :ويجب مخاعاة السبادئ العامة التالية



 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

 تأسيذ نقاط الزبط السداحي 2

Establishment of Control 

 :ويجب مخاعاة السبادئ العامة التالية

  اتباع خالل مؽ التخخيب، مؽ وحسايتيا السداحية الشقاط مؾاقع عمى السحافغة
 مؽ أو .(الثاني الباب انغخ) سابقة فرؾلٍ  في السحكؾرة والتثبيت التعميؼ طخق 
 .الذكل في يغيخ كالحي حساية بإطار الشقظة إحاطة خالل
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 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

 تأسيذ نقاط الزبط السداحي 2

Establishment of Control 

 :ويجب مخاعاة السبادئ العامة التالية

  مؽ الزخورة عشج السخّخبةِ  الشقاط مؾاقع الستعادة الزخورية االجخاءات اتخاذ
 .(الدادس الباب مؽ [4ـ3] الفقخة انغخ) السشاسبة الؾصف كخوت إنجاز خالل

 :التالي الذكل نؾرد وكسثالٍ 
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 كخت وصف الشقظة السداحية



 مراحل توقيع المنشأة الهندسية

 السدح الشيائي وتحجيج معظيات الترسيؼ 3

Final Survey to Collect Data for Design 

السخحمة الثانية لمترسيؼ اليشجسي تتزسؽ تحزيخ العشاصخ اليشجسية الزخورية 
في بعض الحاالت يتزسؽ ذلػ إنجاز الييكل اإلنذائي لمسذخوع، وفي . لإلنذاء

كل الحاالت تفخض الجقة السظمؾبة لمعسل السداحي طخيقة السدح ومجسؾعات 
 .الكياس السدتخجمة



 توقيع البناء

2 



 توقيع البناء

.  مؽ الرعب وضع تعميسات ثابتة لتؾقيع األبشية عسؾمًا بدبب خرؾصية السذخوع اليشجسي
 .لحا يتؼ التعامل مع كل مذخوع بظخيقة مشاسبة تتالفى الرعؾبات والسعؾقات أثشاء التشفيح

في السذاريع الكبيخة يتؼ التذاور مع ميشجس السؾقع بخرؾص مدار ومخاحل التشفيح،  
والتعخف عمى التقشيات الستؾقع استخجاميا، والعكبات التي قج تعيق تشفيح العسل السداحي 

(. الخ.....  مؾاقع تجسيع مؾاد البشاء، ترشيع الخخسانة، الخوافع : عمى سبيل السثال)
 .وبعجىا بالتخظيط الجيج يسكؽ تجاوز تمػ العكبات

 .وسشتحجث فيسا يمي عؽ خظؾات تؾقيع السشذآت اليشجسية غيخ الكبيخة 



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 االرتفاع إلى نرل بحيث البشاء تحت التحزيخية الخممية الؾسادة تشفيح يجب 
 وكحلػ البشاء أرضية مدتؾي  عمى العثؾر ويسكؽ .البشاء ألرضية مدبقاً  السحجد
 أو السجاورة البيتؾنية الكتل عمى (السخجعي االرتفاع) االرتفاعي اإلسشاد نقظة
 .لمبشاء السجاورة االستشادية الججران بعض عمى

 تثبيت ويسكؽ .السخجعية االسشاد نقظة إلى التالية األعسال جسيع إسشاد وسيتؼ 
 :عمى عسؾماً  التدؾية مخاجع

 األرصفة أو الظخق السجاورة
 أغظية فتحات الرخف الرحي
 أعسجة حجيجية عمى الخصيف
 إشارات خاصة داخل البشاء



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع
كسا . ويتؼ ترسيؼ السخجع االرتفاعي أعمى أو أسفل مدتؾي الظابق األرضي بعجة ميمميستخات

 :يغيخ في الذكل اآلتي

عميو مدتؾى يغيخ 
أرضية البشاء عمى 

مممؼ  1500ارتفاع 
فؾق مدتؾى غظاء 

 الترخيففتحة 



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 a أعسال التؾقيع
وعشجما الذكل، حيث مؽ البديط البشاء عشاصخ تؾقيع الُسَشّفحُ  السيشجس يدتظيع 

 في البشاء بتؾقيع السداح السيشجس يقؾم وعسؾماً  .ومدتؾية صغيخة األرضية تكؾن 
 .السختمفة اإلكداءات وتحجيج البشاء، زوايا وتعميؼ السؾقع،

 ًالسجاورة الظخقات وحجود محاور إلى استشاداً  األبشية مؾاقع تحجيج يتؼ عسؾما 
 إشارات أو أوتادٍ  اعتساد واليجؾز .السخظظات عمى السبيشة السعمؾمات عمى باالعتساد
 معخوفٌ  مرجرىا يكؽ لؼ إذا ودقيقة صحيحة أنيا عمى العقارات أسيجة أو مداحيةٍ 
 .قانؾنّياً  ومدَشجٌ 

 



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 a أعسال التؾقيع
البشاء زوايا مؾاقع تحجيج الديل مؽ سيكؾن  الدوايا، إشارات تثبيت يتؼ حالسا 

 وتأشيخ ،(مؤقت بذكلٍ  ولؾ) الدوايا تعميؼ عسؾماً  يتؼ .العقار حجود مع بالعالقة
 الججران أو السجاور الدؾر عمى (recovery marks) استخجاعيا عالمات

 ويبيؽ .األساسات صب مؽ االنتياء بعج الدوايا ىحه استعادة يسكؽ بحيث
 تؾقيع في البشاء ميشجس لسداعجة السدتخجم التأشيخ أسمؾب التالي الذكل
 ، (setting out footings for foundation) الججران أساسات حجود
 .نفديا الججران ثؼ ومؽ

 



 توقيع البناء
 

 لألبشيةطخيقة تحجيج األساسات 



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 a أعسال التؾقيع
 :أن الحظ

 أساس عمى (18.735m , 15.560m) األبعاد ذي البشاء أقظار مؽ التحقق يتؼ1.
 .([4) الذكل] السدتظيل ضسؽ تقع أنيا

 .5-4-3 قاعجة عمى مثمثاً  نرسؼ القائسة الدوايا تؾقيع أجل مؽ الحاالت بعض في2.

 .سؾّياً  مشيا التحقق يتؼ التيؾدوليت، باستخجام تؾقيعيا يتؼ التي لمدوايا بالشدبة3.
 كل وفي .(3) الذكل في يغيخ كسا مباشخةً  البشاء زوايا عمى اإلشارات وضع ويتؼ

  ميشجس يشرب أن بوِ  الَسُدّمؼ ومؽ .األساسات بشاء أجل مؽ الدوايا حفخ يتؼ الحاالت
 عمى) الدظح كامل لتغظية (profile boards) المؾحي الخذبي اإلطار البشاء

 .(لمبشاء  الخارجية الحجود
 



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 Setting of Profiles          b (الخشديخة)الييكل الخذبي تشريب         
فُتشَرُب اإلطارات السحيظية لكل زاويٍة مؽ . يقؾم بحلػ السيشجس البّشاُء عادةً 

البشاء، ثؼ تتحّجد مؾاقع محاور البشاء بؾاسظة خيؾٍط متيشٍة مذجودٍة بيؽ 
   :اإلطارات



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 Setting of Profiles          a (الخشديخة)الييكل الخذبي تشريب         



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 Setting of Profiles          a (الخشديخة)الييكل الخذبي تشريب         



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 Setting of Profiles          a (الخشديخة)الييكل الخذبي تشريب         



 توقيع البناء
 

 1 األعسال في السؾقع

 Setting of Profiles          a (الخشديخة)الييكل الخذبي تشريب         



 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

 :السعظيات
 األربعة األرض قظعة اركان تحجيج تؼ•

 .مدبقاً  دقيقٍ  بذكلٍ 
 فؾق  مؼ 1100 ىؾ األرضية مدتؾى •

 .الرحي الرخف فتحة غظاء
 مدافة عمى C الشقظة مؾقع تحجيج تؼ•

9 m الشقظة عشج الذارع واجية مؽ 
R الخط عمى DCR (مؽ يسكششا ىحا 

 .(دقيق بذكلٍ  ZX السدافة حداب



 السدافات بسخاعاة السدتكيؼ الخط عمى  Xو Y و  Zالشقاط عشج األوتاد َثّبت1.
 .الترسيؼ مخحمة خالل والسحدؾبة الفاصمة

 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

طخيقة 
 التؾقيع



 .األفكية الداوية وحجد  Zالؾتج فؾق  التيؾدوليت وسامت رّكد2.

 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

طخيقة 
 التؾقيع



 .Z الشقظة مؽ السحدؾبة السدافة وفق  R الؾتج ثّبت3.

 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

طخيقة 
 التؾقيع



   بداوية وّجو ثؼ ،Z الؾتج نحؾ وسّجد ، Xالؾتج فؾق  التيؾدوليت وسامت رّكد4.
 .بالترسيؼ السحجدة السدافات ضسؽ  DوA الؾتجيؽ لتؾقيع

 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

طخيقة 
 التؾقيع



.5aالؾتج فؾق  التيؾدوليت وسامت رّكد ـY ووّقع °𝟗𝟎 األفكية الداوية وفق ووّجو 
 DC السدافة مؽ وتحقق بالترسيؼ، السحجدة السدافات ضسؽ C و  Bالؾتجيؽ

 :أو
b الؾتجيؽ لتؾقيع السحدؾبة واألضالع الؾتخيؽ استخجم ـ B و C، ذلػ مؽ تحقق ثؼ. 

 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

طخيقة 
 التؾقيع



  CRالسدافة بكياس ُقؼ األرض قظعة ضسؽ البشاء تؾقيع صحة مؽ لمتحقق6.
 .DCR االستقامة طؾل عمى m9 تداوي  أن يجب

 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

طخيقة 
 التؾقيع



 string الخيؾط واستخجم ، the profile boardsلمبشاء الخذبي اإلطار ثّبت7.
lines  البشاء محاور لتحجيج. 

 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

طخيقة 
 التؾقيع



 height of collimation) الخصج خط عؽ االرتفاع طخيقة استخجم8.
method) الرخف فتحة غظاء الرتفاع بالشدبة البشاء أرضية مشدؾب لتحجيج 

 .الرحي

 توقيع البناء
 

 (.بالذكلالسبيؽ   ABCDالسدتظيلمكؾن مؽ )مثال حؾل تؾقيع بشاء بديط 

طخيقة 
 التؾقيع



 التطبيقات الليزرية
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 التطبيقات الليزرية

ُيدتخَجُم الشؾعان اآلتيان بذكٍل كبيخ في التؾقيع خالل مخحمة اإلنذاء، وذلػ مؽ أجل الزبط  
 .الخظي والسدتؾي 

 شعاع الميدر األحادي 1

Single Beam Laser 

 ُيدتخجمُ  .الخظي الميدر باسؼ عادةً  وُيعَخفُ 
 أو العالية األبشية شاقؾلية ضبط في كثيخاً 
 في الؾحيجة الرعؾبة .األنفاق تيؾية آبار
 الذعاع شاقؾلية ضسان ىي التظبيق ىحا

 الجائسة الستابعة يتظمب أنو كسا الميدري،
 .الجقيقة التدؾية عمى لمحرؾل



 التطبيقات الليزرية

ُيدتخَجُم الشؾعان اآلتيان بذكٍل كبيخ في التؾقيع خالل مخحمة اإلنذاء، وذلػ مؽ أجل الزبط  
 .الخظي والسدتؾي 

 الخأس الميدري الجّوار 1

Rotating Head Laser 

 الكذاف السيخا حامل الذخص يحخك 
 بحيث األسفل أو األعمى إلى الميدري 
 الميدر، شعاع مدتؾي  التقاط يسكؽ

 .السيخا عمى القخاءة تدجيل يتؼ وعشجئحٍ 



 انتهت المحاضرة
 


