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توريد وتركيب لوحة معدنية بحسب الرسومات والمواصفات 

المرفقة ويتم تركيب اللوحة في المكان المحدد من المهندنس 

وتركب بحسب األصول الفنية المتبعة وتعليمات المهندس 

المشرف
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توقيع وختم المقاول

مديرية - تفاصيل إجمالي األعمال الالزمة لتنفيذ مشروع غرفة خياطة مع حمام منطقة السراحنة 

المسيمير

األجمالي الكلي ألعمال غرفة خياطة مع حمام و اللوحة المعدنية قبل 
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 1 فيف احمد ناجي الحربي ع / إعداد المهندس                    

 

 

 :                                 روعــشـــم
 السراحنة ريةق غرفة خياطة فيبناء 

  المسيمير  مديرية في

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 الجمهورية اليمنية 

 دارة المحلية م/المسيمير م/ لحجاإل

 الدائرة الهندسية والفنية

  لحج –م/ المسيمير   

 حمافظة حلج/مديرية املسيمري  السراحنة /غرفة خياطة يف ناء ب

 م2021أغسطس  8األحد الموافق  :الميدانية الزيارةتاريخ 

 N 44°38′56.69″E″46.93′22°13 :المشروعموقع إحداثيات 

  أسرة. 150 المشروع:المستفيدين من 

  :الهدف من الزيارة

واخذ القياسات واالبعاد لتنفيذ التدخل،  لمتنازل علية وا التأكد من سالمة وصالحية المكان المقترح

غرفة بناء أعمال  مواصفاتمع جداول الكميات وإعداد الدراسات الفنية للتدخل المطلوبه لتنفيذ التدخل و

 والرسومات التفصيلية )بحسب الحاجة(. الخياطة مع ملحقاتها 

  التدخل المقترح:وصف 

م مع عمل حمام  3.5* 6ة في منطقة السراحنة بالمسيمير ، قياس غرفة للخياطالتدخل عبارة عن بناء 

م وعمل كل مايتطلب للبناء  1.8*1.4م وعمل صالة صغيرة أمام الحمام قياس  1.6*1.4داخلي قياس 

مع حفر وبناء بيارة للحمام قياس واكمال العمل بحسب المواصفات والرسومات الملحقة بالدراسة 

متر من المبنى وعن المساكن األخرى ويتم توصيل مواسير  40 م  تبعد حوالي1.5* 1.5*1.5

المقاوم المتصاص الماء  البازلتي من الحجر  المبنى بحيث يكون أساسات الصرف الصحي اليها ، و

من  اما الجدران فتبنى من بلك  خشبيوعمل سقف  خرساني  عمل ميدات خرسانية وأعمدةبدون 

  .متر3مبنى ( وبارتفاع صافي لل(0.40*0.20*0.20

 
 



  

  

 2 فيف احمد ناجي الحربي ع / إعداد المهندس                    

 

 

 :                                 روعــشـــم
 السراحنة ريةق غرفة خياطة فيبناء 

  المسيمير  مديرية في

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 الجمهورية اليمنية 

 دارة المحلية م/المسيمير م/ لحجاإل

 الدائرة الهندسية والفنية

  لحج –م/ المسيمير   

 
  : مبنىالوصف اإلنشائي لل

 أساسات من األحجار البازلتية المقاومة المتصاص الماء والمقاومة للتآكل .األساسات:  •

 .( (0.40*0.20*0.20جدران من البلك اتوماتيك  قياس  الجدران: •

 حسب الرسومات .وضبط المرابيع وااللواح خشبي حيث يتم توزيع عمل سقف  السقف: •

جيدة والخارجية بدرجة  كافة أعمال التشطيبات الداخليةيتم عمل  للمبنى:المعماري  الوصف  •

 المبنى.مع طباعة شعار المنظمة في واجهة حسب المواصفات المرفقة 

  :وصف موقع التدخل المقترح

تبعد عن الخط العام حوالي لحج حيث  المسيمير محافظةمديرية  السراحنة فييقع المشروع في منطقة 

أماكن للتدريب المهارات والقدرات الشخصية كالخياطة في المنطقة  ال يوجدمتر فقط حيث انه  50

وبعد تنفيذ هذا المشروع سوف يتم حل هذه  والتطريز وغيره وانما يتم التدريب في منزل عاقل المنطقة 

 المشكلة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 3 فيف احمد ناجي الحربي ع / إعداد المهندس                    

 

 

 :                                 روعــشـــم
 السراحنة ريةق غرفة خياطة فيبناء 

  المسيمير  مديرية في

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 الجمهورية اليمنية 

 دارة المحلية م/المسيمير م/ لحجاإل

 الدائرة الهندسية والفنية

  لحج –م/ المسيمير   

 :دخل المقترحالمختار لعمل الت الموقعصور توضح 

 وصف الحالة  صور توضيحية

 

صورة من 

الخط العام 

توضح موقع 

 التدخل 

 

صورة توضح 

موقع المبنى 

المقترح من 

 الخط العام 

 الخط العام

ى
بن
لم

 ا
ع
وق

 م

    

 

ى 
بن
ام

ع 
وق

 م



  

  

 4 فيف احمد ناجي الحربي ع / إعداد المهندس                    

 

 

 :                                 روعــشـــم
 السراحنة ريةق غرفة خياطة فيبناء 

  المسيمير  مديرية في

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 الجمهورية اليمنية 

 دارة المحلية م/المسيمير م/ لحجاإل

 الدائرة الهندسية والفنية

  لحج –م/ المسيمير   

 

 

صورة توضح 

موقع عمل 

البيارة من 

 المبنى

 

 -التوصيات الفنية: 

  توابعها ومنظومة شمسية أو  كهرباء من  كامل لتشغيل معمل الخياطة وجود مشروع متضرورة  •

 الخياطة. غرفةحمام ى لا المياةشبكة  إيصالضرورة  •

موقع المشروع وتسم نسخة الى منسق المنظمة ونسخة الى  األرضيةلتنازل عن  أوراقتسليم  •
 مبنى ملكية عامة .السلطة المحلية لظمان بقاء الم

 الدراسة .المرفقة مع تم تنفيذ أعمال البناء وفقا لجداول الكميات والمواصفات والرسومات ي •

 اجتماعية.يتم عمل البيارة بعيداً عن المساكن المجاورة بدون ترك أي اضرار بيئية أو  •

سم ويتم الردم  50عن  ال يقل السيارات بعمقالصرف في منطقة مرور  التعميق لمواسيريتم  •
 بتربة ناعمة .

 باول. عمال اوالً اال التنفيذ واستالملضمان  في الموقعيتم العمل تحت اشراف مهندس  •

 

 موقع البيارة

 

 موقع املبىن



  

  

 5 فيف احمد ناجي الحربي ع / إعداد المهندس                    

 

 

 :                                 روعــشـــم
 السراحنة ريةق غرفة خياطة فيبناء 

  المسيمير  مديرية في

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 الجمهورية اليمنية 

 دارة المحلية م/المسيمير م/ لحجاإل

 الدائرة الهندسية والفنية

  لحج –م/ المسيمير   

 

 -مرفقات الدراسة الفنية: 

 غرفة خياطة مع الحمام في السراحنة .بناء لعمل جداول الكميات ومواصفات األعمال المقترحة  •

 . غرفة الخياطة بناء  موقع توضح  صورة  •

رسومات هندسية توضح مقاطع تفاصيل المبنى مع القياسات واالبعاد والتعليمات المطلوب  •

 نى التدخل المقترح ..تنفيذها لمب
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