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  و0202( لعاو 1للنياقصة العامة رقه )وجدول الكنيات  املواصفات الفيية
 تيفيذ مقصف وظلة بكلية التنزيضبشاٌ 

    

1  

 ؤعماى الحفش:

ألي هىع مً  ظم 40وعشض ظم  60حفش اإلاىقع لضوم النشس ي الحجش بعمق اإلانعب  ر باإلات

ا وعلى اإلاقاوى الخإلذ مً ميعىب الخإظِغ قبل  ؤهىاع التربت على ؤن ًنىن الحفش ًذٍو

الخىفُز, والعمل ٌؽمل: وطع احخُاػاث العالمت الهافُت لظمان عذم الخإزير والاطشاس 

بالعىس الخاسجي, وصن و حعىٍت ؤسطُت النشس ي, مع هقل حمُع اإلاخلفاث الىاججت عً 

اإلاحذد وإنهاء العمل وحعلُمه على ؤلمل وحه بحعب حفش إلى خاسج اإلاىقع وفي اإلاهان ال

 اإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

  3 3م

2  

 ؤعماى الشدم للنشس ي :

الشدم بتربت هظُفت مخذسحت مً الحفش هفعه ؤو جشبت مً خاسج اإلاىقع حعب  اإلانعب ر باإلات

        , وفقا للمىاظِب اإلاحذدة النشس يإلاهىذط اإلاؽشف ورلو داخل حعلُماث ا

ذ ظمالت  ؽمل: الشدم على ػبقاث مع الشػ باإلااء والذك الجُذ للؼبقت بحُث ال جٍض َو

ظم, عذم ألاطشاس بالعىاصش التي قذ جم جىفُزها لما ٌؽمل الثمً  25الؼبقت عً 

إلنهاء العمل وحعلُمه على ؤلمل وحه بحعب اإلاىاصفاث والشظاماث  محمُع ما ًلض 

 وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

  5 3م

 

 ؤعماى اإلاباوي :

 مالحظاث هامت:

 .الاظمىذ اإلاعخخذم مً الىىع البىسجالهذي العادي 

 .اإلااء اإلاعخخذم في الخلؽ ًنىن هقُا وعزبا 

 اإلاباوي باإلاُاه وباإلاذة اإلاحذدة في اإلاىاصفاث الفىُت. سػ حمُع 

 .مخابعت وحىد فخحاث ألابىاب والىىافز وغيرها 

 والثمً ؼامال حمُع مخؼلباث ومىاد العمل.

   

3  

 ؤعماى مباوي حجش حعم :

ؤظفل الجذسان جحذ ميعىب ألاسض الؼبُعُت بعذ الحفش  اإلانعب بىاء حجش حعم ر باإلات

ظم ؤو  60ظم وعمق ال ًقل عً  40و جحذًذ اإلاىاظِب اإلاؼلىبت بعشض ال ًقل عً 

نىن البىاء  مً ألاحجاس الىظُفت الخالُت مً ألاجشبت  الىصىى إلى ألاسض الصلبت ٍو

يعبت خلؽ    خلىػت بمادة الهلعً وبواإلاىاد العظىٍت مع الخشظاهت العادًت اإلا

 للشظىماث واإلاىاصفاث  (,  3:  1اظمىذ : سمل( ) )
ً
 مل ما ًلضم ومما حمُعه ػبقا

ً
ؼامال

 وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف .

  3 3م

4  

 ؤعماى مباوي حجش للنشس ي :

ظم  60 ظم واسجفاع 40 بعمو حجش باصلتي صلب مشبىع باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وبىاء  

تحعب اإلاىاظِب اإلاحذدة في  اإلاهىذط قبل  وحعخمذ العُىت مً اإلاخؼؼاث اإلاعماٍس

      هت منىهت مًؤ ًنىن منحىى بم والبىاء قبل عملُت الخىسٍذ  الاظدؽاسي اإلاؽشف

 للشظىماث  3م اظمىذ/ لجم 300
ً
 مل ما ًلضم ومما حمُعه ػبقا

ً
سمل وؼامال

 وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.واإلاىاصفاث  

  3 3م
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 :ؤعماى مباوي بلو مجىف 

, في الجذسان ظم(20×20×40)بلو إظمىتي مجىف مباوي اإلاشبع جىسٍذ وجىفُز  ر باإلات

 البلو  وجخخبر مذي صالحُه والذسوة مع مشاعاة وحىد فخحاث ألابىاب والىىافز,

 ألصىى الصىاعت والاؼتراػاث الفىُت وحعخمذ العُىت
ً
 قبل الخىسٍذ لالظخخذام ػبقا

مل ما  و  خالُتمخالبىاء مباؼشة وإلاذة زالزت ؤًام  ألعماى العزب  ءالشػ باإلااوالبىذ ٌؽمل 

 واإلاخؼؼاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف. ًلضم إلنهاء العمل ػبقا للمىاصفاث

  53 2م

6  

ؽمل آلاحي: ؤعماى العقف :  َو

 م  والىاح لىتر  2.4م وػىى  3.4( بؼىى 3*6جىسٍذ وجىفُذ مشابُع خؽب حاوي )

ؽملم وفُلذ عاصى 9ظمالت  مل ما  و  مل العمل دهان الاعىاد طذ الاسطتللشػىبت َو

 .واإلاخؼؼاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف ًلضم إلنهاء العمل ػبقا للمىاصفاث

 .ظم(25جنىن اإلاعافت بين اإلاشابُع ) مالحظت:

  23 2م

7  

 ؤعماى الخشظاهاث  :

 ألاعخاب:

والابىاب والثمً ٌؽمل باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وجىفُز خشظاهت معلحت ألعخاب الىىافز 

ملم وجشبُؼه والصب والشػ باإلااء وحمُع ما  12الخخؽِبت وقص ووطع الحذًذ  قؼش

 للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط 
ً
ًلضم لدعلُم العمل على ؤلمل وحه. ػبقا

 اإلاؽشف.

  3.3 3م

8  

 صبت مُىى:

 باإلاتر اإلانعب جىسٍذ وجىفُز خشظاهت عادًت ظمالت

ف مُاظم( إلاُىى ظؼح  8 -ظم 14) الامؼاس والثمً ه اإلاقصف مع جشلُب مضساب جصٍش

  والشػ الصب ٌؽمل
ً
باإلااء وحمُع ما ًلضم لدعلُم العمل على ؤلمل وحه. ػبقا

 للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

  2.3 3م

 

 (: الخلبِغؤعماى اللُاظت )

 مىاصفاث العمل : مالحظاث و 

 ت قبتتتتتتتتتل اللُاظتتتتتتتتتت لظتتتتتتتتتمان عتتتتتتتتتذم الخمذًتتتتتتتتتذاث النهشبايُتتتتتتتتتت وال تتتتتتتتحُ ًتتتتتتتتخم عمتتتتتتتتتل

 .الخنعير

  ًظم عشض ورلو بؽهل ؼتشايح ًتخم 15إظخخذام ؼبو ؼشايح حذًذ الًقل ع

اظخخذامها في مىاػق اجصاى مبتاوي البلتو بالخشظتاهت بؽتهل معتخىي ؤو بؽتهل 

 
ً
ثبذ الؽبو حُذا ت ٍو  .باظخخذام معامير الصلب والىاؼشاثصاٍو

 ( 3:1ولُتته باإلاؤهتتت الاظتتمىدُت متتع الشمتتل والشؼتتىه ووعتتبت خلتتؽ )عمتتل ػشػؽتتت ؤ

 وإلاتتتتذة الجقتتتتل عتتتتً زالزتتتته ؤًتتتتام ولتتتتزلو ًجتتتتب سػ 
ً
تتتتش ًىمُتتتتا تتتتخم سؼتتتتها باإلاتتتتاء الوٍض ٍو

 العؼح باإلااء قبل جىفُز الؼشػؽت.

  ًجتتتتتب حعتتتتتلُم ألاوجتتتتتاس وهقتتتتتاغ الخثبُتتتتتذ للمهىتتتتتذط اإلاؽتتتتتشف قبتتتتتل ؤعمتتتتتاى الىحتتتتته

 النهائي.

 لصصتىى ورلتو متً حُتث  2:1ُتت بيعتبت خلتؽ جىفُز ؤعمتاى اللُاظتت النهاي 
ً
وفقتا

 وعمتتتتتتل معتتتتتتاػش وهقتتتتتتاغ جثبُتتتتتتذ واوجتتتتتتاس واظتتتتتتخخذام 
ً
 وؤفقُتتتتتتا

ً
وصن ألاعمتتتتتتاى ساظتتتتتتُا

 القذة الاإلاىهُىم والخخذًم الجُذ للعؼىح.

  
ً
 ؤًام.3جقل عً  الخلبِغ وإلاذة ال ألعماىالشػ اإلاخىاصل ًىمُا
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 ؤعماى اللُاظت هفعها:

( بعتتتمالت ال جقتتتل سمتتتل 3اظتتتمىذ :  1بتتتاإلاتر اإلاشبتتتع جىسٍتتتذ وجىفُتتتز لُاظتتتت إظتتتمىدُت بيعتتتبت )

 ومتتتتتً التتتتتتذاخل باسجفتتتتتاع )متتتتتً الختتتتتتاس  الجتتتتتذسانظتتتتتم لهتتتتتتل  2.5عتتتتتً 
ً
متتتتتً ؤعلتتتتتتى , (م1ج متتتتتامال

 معخىي العيرامُو الى العقف.  

  033 2م
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 ؤعماى بالغ ظيرامُو : 

متتتتتتر 2و حتتتتتذسان البىفُتتتتته باسجفتتتتتاع  لصسطتتتتتُاثبتتتتتاإلاتر اإلاشبتتتتتع جىسٍتتتتتذ وجشلُتتتتتب بتتتتتالغ ظتتتتتيرامُو 

وبتتاللىن اإلاؼلتتىب علتتى ان جنتتىن هىعُتتت التتبالغ راث ؤبعتتاد مىحتتذه وخالُتته متتً الىختتىءاث 

 والدؽتققاث ورا
ً
تخم غمشهتا بث صواًتا قايمتتت وظتؼح معتخىي جمامتتا اإلاتتاء قبتل بتذء العمتتل . ٍو

تتتتش  عمتتتتل ػبقتتتتت ػشػؽتتتتت بالشمتتتتل والاظتتتتمىذ والهلعتتتتً وسؼتتتتها باإلاتتتتاء :والتتتتثمً ٌؽتتتتمل الوٍض

 وإلاتتذة ال
ً
ؤًتتام, ومتتل متتا ًلتتضم إلنهتتاء العمتتل ػبقتتا للشظتتىماث واإلاىاصتتفاث  3جقتتل عتتً  ًىمُتتا

 وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

  65 2م

11  

 ( : D1ؤعماى ألابىاب  ) 

م  2.2× م عتتشض 1الجتذاس  ومقتاط ض بعتش بالعتذد جىسٍتذ وجشلُتب بتاب حذًتذ دسفتت حلتق  

ىصًٍ الجُتتذ قبتتل البتتذء فتتي اللُاظتتت, جىسٍتتذ الختت: جشلُتتب الحلتتق متتع والتتثمً ٌؽتتمل ,اسجفتتاع

تتتض, اإلاقتتتابع, اإلافصتتتالث و البتتتذ ؤن حعخمتتتذ العُىتتتاث وجشلُتتتب ألاقفتتتاى , الهىتتتذساباث, البراٍو

متتتً قبتتتل حهتتتاص ؤلاؼتتتشاف قبتتتل عملُتتتت الخىسٍتتتذ, جثبُتتتذ الوُتتتاساث بالجتتتذسان بتتتثالر جثبُختتتاث 

ب بتتتتتتذهان طتتتتتتذ , وػتتتتتالء البتتتتتتامتتتتتً متتتتتتل حاهتتتتتتب, حعبنتتتتتتت الفىاصتتتتتل بتتتتتتاإلا جىن متتتتتتع الصتتتتتتىفشة

تتتتتي وحهتتتتين ومتتتتل متتتتا ًلتتتتضم إلنهتتتتاء العمتتتتل ػبقتتتتا بؼبقختتتتين سهتتتتق ذهان الصتتتتذاء ومتتتتً زتتتتم التتتت ٍص

 للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

  0 عدد
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 اعماى الىىافز: 

م( وؼتتبابُو حماًتتت والتتثمً 1× م 1.1ىهُتتىم مقتتاط ) ًىحتتذ لتتذًىا هىافتتز اإلا جشلُتتب فقتتؽ,

بتين الحلتق والجتذاس  الىىافز في الجذس وعتذم جتشك ؤي فتشاا متاجشلُب وجثبُذ اػاس  ٌؽمل:

 للشظتتتتتتتىماث واإلاىاصتتتتتتتفاث وحعلُمتتتتتتتاث اإلاهىتتتتتتتذط 
ً
وحعتتتتتتتلُم العمتتتتتتتل علتتتتتتتى ؤلمتتتتتتتل وحتتتتتتته وفقتتتتتتتا

 اإلاؽشف.

  2 عدد

13  

 ؤعماى الذهان الخاسجي : 

تتتتتخم اعخمتتتتتاد اإلاتتتتتىاد قبتتتتتل  بتتتتتاإلاتر اإلاشبتتتتتع جىسٍتتتتتذ وجىفُتتتتتز دهتتتتتان متتتتتائي  متتتتتً الىىعُتتتتتت اإلامختتتتتاصة ٍو

ورلو لتذهان الجتذسان الخاسحُتت والتثمً ٌؽتمل: الصتىفشة بتالحجش متع الخىظُتف الخىسٍذ 

متتتتتً الوبتتتتتاس , عمتتتتتل دهتتتتتان متتتتتائي وحهتتتتتين بتتتتتاللىن اإلاؼلتتتتتىب لمتتتتتا ٌؽتتتتتمل العتتتتتعش الدؽتتتتتؼُب 

والخىظُتتتتف الجُتتتتذ ومتتتتل متتتتا ًلتتتتضم إلنهتتتتاء العمتتتتل ػبقتتتتا للشظتتتتىماث واإلاىاصتتتتفاث وحعلُمتتتتاث 

 اإلاهىذط اإلاؽشف.

  03 2م
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 :  ؤعماى الذهان الذاخلي

تتتتخم  تتتتي هصتتتف إلاعتتتت وم جتتتىن  متتتً الىىعُتتتت اإلامختتتاصة ٍو بتتتاإلاتر اإلاشبتتتع جىسٍتتتذ وجىفُتتتز دهتتتان ٍص

اعخمتتتاد اإلاتتتىاد قبتتتل الخىسٍتتتذ ورلتتتو لتتتذهان الجتتتذسان الذاخلُتتتت والعتتتقف والتتتثمً ٌؽتتتمل : 

تتتتتي وحهتتتتين بتتتتاللىن اإلاؼلتتتتىب  الصتتتتىفشة بتتتتالحجش متتتتع الخىظُتتتتف متتتتً الوبتتتتاس , عمتتتتل دهتتتتان ٍص

الصتتتتىفشة  لمتتتتا ٌؽتتتتمل العتتتتعش الدؽتتتتؼُب والخىظُتتتتف ولتتتتزلو عمتتتتل وحهتتتتين م جتتتتىن متتتتع 

الجُتتتتتذ لصعمتتتتتتاى ومتتتتتتل متتتتتا ًلتتتتتتضم إلنهتتتتتتاء العمتتتتتتل ػبقتتتتتا للشظتتتتتتىماث واإلاىاصتتتتتتفاث وحعلُمتتتتتتاث 

 اإلاهىذط اإلاؽشف.

 

  43 2م
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 ؤعماى النهشباء:  

 مالحظاث هامت: 

عُىاث مً اإلاىاد وألاظالك وألاحهضة النهشبايُت الالصمت لخىفُز اإلاؽشوع قبل  جقذًم 

 الخىسٍذ العخمادها مً قبل اإلاهىذط اإلاؽشف.

و الاظتتتتراحت بؽتتتتبنت لهشبتتتتاء الهلُتتتتت بمتتتا ًدىاظتتتتب متتتتع ألاحمتتتتاى  هعلتتتى اإلاقتتتتاوى سبتتتتؽ البىفُتتتت

 اإلاؼلىبت

 سبؽ النهشباء باإلاقصف :

الاظتراحت بؽبنت لهشباء الهلُت بما ًدىاظب مع ألاحماى و  هعلى اإلاقاوى سبؽ البىفُ

 .اإلاؼلىبت

  - مقطوعية

16  
 اإلاشاوح : 

بالعذد جىسٍذ وجشلُب مشاوح ظتقف والعتعش ٌؽتمل العلتب واإلافتاجُح ومىاظتير الخمذًتذاث 

 والاظالك ومل ما ًلضم إلنهاء ألاعماى حعب اإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط.

  0 عدد
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 :   مشوحت ؼفؽ

ظتتتم للمقصتتتتف والعتتتعش ٌؽتتتتمل العلتتتب واإلافتتتتاجُح  30×  30جىسٍتتتذ وجشلُتتتتب مشوحتتتت ؼتتتتفؽ 

واإلاىاظير والخمذًذاث والاظالك ومل ما ًلضم إلنهاء ألاعماى حعب اإلاىاصفاث وحعلُمتاث 

 اإلاهىذط.

  0 عدد

18  
واث مفتتتتشد والعتتتتتعش ؼتتتتامال العلتتتتتب  40فلىسظتتتتتيذ : بالعتتتتتذد جىسٍتتتتذ وجشلُتتتتتب ظتتتتشاج  ؤلاهتتتتاسة

 واإلاىاظير والخمذًذاث وألاظالك  ومل ما ًلضم إلنهاء العمل حعب اإلاىاصفاث.واإلافاجُح 
  3 عدد

19  

 ألاعماى ال حُت: 

ت مع الحىفُاث والهشاباث والثمً ٌؽمل:   جىسٍذ وجشلُب مواظل ؤًذي حذاٍس

 ًلضم مً جمذًذاث الخوزًت باإلاُاه مع اإلاحابغ ووصالث وملحقاتها  حمُع ما

 وخالغ اجىماجُهي ؤصلي.

 .ف حتى ؤقشب مؽً ؤسض ي  ؤهابِب الخمذًذاث للخصٍش

  على  ما وحمُعؤعماى الخنعير والخثبُذ 
ً
ًلضم لدؽؼُب العمل وحعلُمه هظُفا

 .ؤلمل وحه وفق اإلاىاصفاث والشظىماث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف

  4 عدد

20  

 حىض غعُل مؼبخ:

بالعتتتتذد جىسٍتتتتذ وجشلُتتتتب حتتتتىض غعتتتتُل مؼتتتتبخ ؤبتتتتى حىتتتتاحين متتتتع الهشابتتتتاث والتتتتثمً ٌؽتتتتمل: 

حمُتع متا ًلتتضم متً جمذًتذاث الخوزًتتت باإلاُتاه متتً مىاظتير قؼتع ووصتتالث وملحقاجته حعتتب 

ف حتتى اقتشب  ؤسطتُت وفقتا  تًصتفاألاقؼاس اإلاحذدة, ؤهابِب الخمذًتذاث ال تحُت للخصتٍش

 للمخؼؼاث و حعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

  0 دعد

21  

 هيؾ: 4ؤسطُت  مصفاة

ت ًصتتتفاهتتتت بالظتتتدُو مقتتتىي ومظتتتوىغ متتتع 4ة ؤسضتتت ي )مؽتتتً( قؼتتتش مصتتتفاجىسٍتتتذ وجشلُتتتب 

حمُتتع مىاظتتير الصتتشف  :بالظتتدُو جشفتتع بحامتتل ًتتذوي متتً هىعُتتت معخمتتذة والتتثمً ٌؽتتمل

 للشظتىماث 
ً
والخقؼُب والخىصُل والخثبُذ وحمُتع متا ًلتضم إلتى ؤقتشب غشفتت جفختِؾ ػبقتا

 واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف .

  3 عدد
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 غشف الخفخِؾ : 

ظتتتتتم ( والاسجفتتتتتاع ًنتتتتتىن علتتتتتى حعتتتتتب معتتتتتخىي 60×ظتتتتتم60جىفُتتتتتز غتتتتتشف الخفختتتتتِؾ بإبعتتتتتاد )

الخبلتتُؽ والعتتعش ٌؽتتمل: ؤعمتتاى الحفتتش متتع عمتتل قاعتتذة متتً الخشظتتاهت العادًتتت وبعتتمالت 

ظتتتتم متتتتتً متتتتل اججتتتتاه والخىعتتتتتُم التتتتالصم للصتتتتبت متتتتتع عمتتتتل اإلاُتتتتىى التتتتتالصم,  10ظتتتتم وبتتتتشوص  10

ظتتتتتم متتتتتع  2لشمتتتتتل وظتتتتتمالت ال جقتتتتتل عتتتتتً الخلبتتتتتِغ للجتتتتتذسان والاسطتتتتتُت بمؤهتتتتتت الاظتتتتتمىذ وا

العمتتتتل  إلنهتتتتاءالخىعتتتتُم اإلامختتتتاص , جشلُتتتتب غؼتتتتاء حذًتتتتذ بحُتتتتث ًنتتتتىن مقتتتتاوم و متتتتل متتتتا ًلتتتتضم 

 وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف. 

  6 عدد

23  

ف   هيؾ: 6مىاظير جصٍش

ف الخاسحُتتتتتتت  متتتتتتً مىاظتتتتتتير بالظتتتتتتدُو  هتتتتتتت  طتتتتتتوؽ عتتتتتتالي 6جىسٍتتتتتتذ وجشلُتتتتتتب ؼتتتتتتبنت الخصتتتتتتٍش

العامتت  ي ى ختؽ اإلاجتاس واإلاىاقع ورلو بين غتشف الخفختِؾ حتتجبِىه الشظىماث  بحعب ما

 والثمً ٌؽمل:

 .ًخم الشبؽ مع خؽ مجاسي الؽبنت العامت 

  ؤعمتاى الحفتتش والتشدم بشمتتل هتاعم حتتىى اإلاىاظتير بعتتذ الاهلهتاء متتً العمتل وبالتربتتت

 .ؤو بتربت مجلىبت مً خاسج اإلاىقع الىاججت مً الحفش ارا جصلح

 ًلتتضم متتً وصتتالث وؼتتذاث إلنهتتاء العمتتل وفتتق  وإصالتتت اإلاخلفتتاث ومتتل متتا الدعتتىٍت

 الشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

  63 ط م.

24  

 خضان ماء بالظدُهي :

 1500بعتتعت   بالظتتدُهي زتتالر ػبقتتاث متتً متتادة البتتىلي اً ُلتتين هجىسٍتتذ وجشلُتتب ختتضان مُتتا

لتتر و ٌؽتمل العتعش حمُتع الخمذًتذاث متً اإلاصتذس إلتى الختضان زتم إلتى اإلاقصتف و حمُتع متا 

 للشظتتتتىماث واإلاىاصتتتتفاث وحعلُمتتتتتاث 
ً
ًلتتتتضم إلنهتتتتاء العمتتتتل وحعتتتتتلُمه علتتتتى ؤلمتتتتل وحتتتته وفقتتتتتا

 اإلاهىذط اإلاؽشف 

  0 عدد

25  

 مشآة موعاى : 

ظتتتتتم ومتتتتتً ؤحتتتتتىد  70ال ًقتتتتتل العتتتتتشض عتتتتتً  لُبالعتتتتتذد جىسٍتتتتتذ وجشلُتتتتتب مشاًتتتتتا فتتتتتى  اإلاواظتتتتت

ألاهىاع  اإلاىحىدة حعب الاسجفاعاث اإلاحذدة مً قبل اإلاهىذط ومل ما ًلتضم إلنهتاء العمتل  

 ػبقا للشظىماث واإلاىاصفاث وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.  

  4 عدد

26  

 : اإلاأخز النهشبايُت 

 العلتتتتتتتتتب  13جىسٍتتتتتتتتتذ وجشلُتتتتتتتتتب مإختتتتتتتتتز لهشبتتتتتتتتتاء 
ً
ح واإلاىاظتتتتتتتتتير واإلافتتتتتتتتتاجُؤمبيتتتتتتتتتر والعتتتتتتتتتعش ؼتتتتتتتتتامال

ومتتتتتتتل متتتتتتتا ًلتتتتتتتضم إلنهتتتتتتتاء العمتتتتتتتل حعتتتتتتتب اإلاىاصتتتتتتتفاث واإلاخؼؼتتتتتتتاث  والخمذًتتتتتتتذاث والاظتتتتتتتالك

 وحعلُماث اإلاهىذط اإلاؽشف.

  4 عدد
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  ظلت قماػ:

الهىجتتش )بتتىفغ بتتاإلاتر اإلاشبتتع جىسٍتتذ وجىفُتتز ظلتتت متتً القمتتاػ )الؽتتبو( وجثبُلهتتا فتتي اعمتتذة 

حؽتتنُلت الظلتتت اإلاىحتتتىدة فتتي الجهتتتت الؽتتمالُت للهىجتتتش( ولتتزلو مىاظتتتير جثبتتذ علتتتى الاسض 

 وجذعم بالعىس لوشض الثباث والثمً ٌؽمل :

 6ظتتتتمو ال ًقتتتتل عتتتتً  ظتتتتم.6×8جىسٍتتتتذ وجشلُتتتتب عتتتتىاسض ومتتتتذاداث حذًتتتتذ مشبتتتتىع  ختتتتاوي -

 ملم.

الظتتخنماى العمتتل متتً ًلتتضم  هتتيؾ ومتتل متتا 3جىسٍتتذ وجشلُتتب مىاظتتير حذًتتذ مجلفتتً قؼتتش  -

صتتتتتتب قىاعتتتتتتذ اإلاىاظتتتتتتير وجثبُلهتتتتتتا ودفنهتتتتتتا ظتتتتتتم. و 40×ظتتتتتتم40ظتتتتتتم ومعتتتتتتاحت  50عمتتتتتتق حفتتتتتتش 

 الخ.......... و

الدؽتتتؼُب والخىظُتتتف وإصالتتتت بقاًتتتا مخلفتتتاث العمتتتل ,وإنهتتتاء العمتتتل حعتتتب اإلاىاصتتتتفاث  -

 وجىحيهاث اإلاهىذط اإلاؽشف.

هىعُتتتتت القمتتتتاػ ًنتتتتىن هفتتتتغ اإلاىحتتتتىد فتتتتي الظلتتتتت الؽتتتتمالُت للهىجتتتتش متتتتً حُتتتتث  مالحظتتتتت : 

 الخامت والصىاعت والعمالت .

  005 2م
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