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AbstractProject

The idea of the project is summarized in designing the construction of a Hotel in Betsahoor
town near Bethlehem city. The project includes all the necessary details.

The Importance of this Project is to serve tourist in the area where the hotel is away from
Shepherds' Fields around 100 m, beside that Betsahoor town having no any hotels.
The building consists of seven floors, basically consist of rooms for tourist, Cafeteria with
kitchen, tow stores and bid meeting hole, beside the existence of main facilities that make
the building in active service from toilets, stairs and elevators.
With existence of different services, the need of making design difference is established, such
as the hole and its need for big space there will be use for different kind of slab, and using
drop beams for places that needs long spaces without any structural item for example. The
design will be based on the needs of American Concrete Institution (ACI -318).

from its public library, administra on, cafeteria, book fair, as well as a theater for 140 people.
The building consists of three blocks. The first block contains the reception space,
administration and cafeteria. These blocks at different levels and heights, to be branched into
the public library space, theater or exhibition associated with an external corridor.

As a result of the large size of the library and the presence of diversity in the form and
especially for the existence of a large theater, we will be using a different types of structural
elements such as the diversity of slabs and the use of drop beams so that it can carry loads in
the long distances between columns, and will be designed based on the requirements of the
US concrete code (ACI -318).

Allah grants success.

فھرس المحتویات 
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:المقدمة١- ١

فھي النشاط ، والمعرفة واألنشطةالتقنیة المتاحة تاألدوالجسد الذي یجمع بین اة بصفة عامة ھي الھندس
االحترافي الذي یستخدم التخیل والحكمة والذكاء في تطبیق العلوم والتكنولوجیا والریاضیات و الخبرة العملیة 

.تصمم وتنتج وتدیر العملیات التي تتناسب واحتیاجات البشریة أنلكي تستطیع 

.للعیش فیھ وأصلحالوسیلة الوحیدة التي تجعل من العالم مكانا انسب ة عموما ھي یفالھندسة المدن

ھي الھندسة التي تعتني بجانب توفیر المسكن المطلوب بالمواصفات المطلوبة وھندسة المباني خصوصًا
.في المجتمعالمتاحة لكل فرد وبالجودة المطلوبة وبالموارد

ویكمن دوره ،على التنفیذ للمشروعات المختلفة واإلشرافصمیم والتنفیذ المدني ھو الذي یقوم بالتوالمھندس
.البشر  بأرواحوثیقًاالفعال في ارتباط عملھ ارتباطًا

والمھندس ھو من یصمم وینشئ المالذ اآلمن لرجل عائد إلى بیتھ بعد یوم طویل مرھق ومتعب وھو ذاتھ 
بكل اختصار المھندس ھو من ، ي ھنا وأخر ریاضي ھناك من یجمع الناس تحت سقف واحد في حدث موسیق

.یظھر أو على األقل من یحاول أن یظھر الجمال المدفون وراء وجھ الطبیعة

:أھداف المشروع ٢- ١

:بعد إكمالھ أن نكون قد وصلنا إلى األھداف التالیةمشروعنأمل من ھذا ال

وتوزیع عناصره اإلنشائیة على المخططات، مع شروعللمائي المناسبالقدرة على اختیار النظام اإلنش.١

.مراعاة الحفاظ على الطابع المعماري

.القدرة على تصمیم العناصر اإلنشائیة المختلفة.٢

.تطبیق وربط المعلومات التي تم دراستھا في المساقات المختلفة .٣

.إتقان استخدام برامج التصمیم اإلنشائي ومقارنتھا مع الحل الیدوي.٤

:مشكلة المشروع٣-١

وفي ،للمبنىالتصمیم اإلنشائي لجمیع العناصر اإلنشائیة المكونة مشكلة ھذا المشروع في التحلیل وتتمثل

الخ....والجسورھذا المجال سیتم تحلیل كل عنصر من العناصر اإلنشائیة مثل البالطات واألعصاب واألعمدة 

ن ثم تحدید أبعاده وتصمیم التسلیح الالزم لھ مع األخذ بعین االعتبار عامل ومبتحدید األحمال الواقعة علیھوذلك 

إلخراج ھذا ،اإلنشائیة التي تم تصمیمھاومن ثم سیتم عمل المخططات التنفیذیة للعناصر،األمان للمنشأ

.المشروع من حیز االقتراح إلى حیز التنفیذ
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:حدود مشكلة المشروع ٤- ١

من على ذلك في ھذا الفصل العملبدأنا لى الناحیة اإلنشائیة فقط، حیث لعمل لھذا المشروع عیقتصر ا

.وسنقوم  باستكمال العمل خالل مساق  مشروع التخرج في الفصل القادم، خالل مقدمة مشروع التخرج

:المسلمات ٥- ١

) .ACI-318-11(اعتماد الكود األمریكي في التصامیم اإلنشائیة المختلفة .١

, Atir12(استخدام برامج التحلیل والتصمیم اإلنشائي مثل .٢ Safe , Etabs(

Microsoft office Wordبرامج أخرى مثل .٣ , Power Point , Excel , Autocade .

:فصول المشروع٦- ١

:یحتوي ھذا المشروع على خمسة فصول وھي

.العامة یشمل المقدمة : الفصل األول -١
.یشمل الوصف المعماري للمشروع: الفصل الثاني -٢
.یشمل وصف العناصر اإلنشائیة للمبنى: الفصل الثالث -٣
.لعناصر اإلنشائیةلبعض االتحلیل والتصمیم اإلنشائي : الفصل الرابع -٤
.النتائج و التوصیات: الفصل الخامس -٥

:إجراءات المشروع٧- ١

النواحي المعماریة وتوافقھا مع أھدافدراسة المخططات المعماریة وذلك للتأكد من صحتھا من)  ١

.المشروع مع إجراء كافة التعدیالت المعماریة الالزمة علیھا، وإكمال النقص الموجود فیھا إن وجد

كاألعمدة والجسورألنسب لتوزیع ھذه العناصرلیة ااإلنشائیة المكونة للمبنى واآلدراسة العناصر)  ٢

. المعماري الموضوع ویحقق الجانب االقتصادي و عامل األمانواألعصاب بشكل ال یصطدم مع التصمیم

.تحلیل العناصر اإلنشائیة واألحمال المؤثرة علیھا)  ٣

.العناصر اإلنشائیة بناء على نتائج التحلیلبعضتصمیم)  ٤
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.في بعض الحساباتبرامج التصمیم المختلفةاستخدام بعض ) 5

:لمشروع والزمن الالزم لكل نشاطاوالجدول التالي یوضح تسلسل أعمال

)٢٠٢٠–٢٠١٩(لسنة الدراسیةاالجدول الزمني للمشروع خالل ) ١- ١(جدول 
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٦

-:مقدمة١-٢

والھدف منھا ھو المزج بین المتطلبات العملیة والجمالیة تعرف الھندسة المعماریة بأّنھا فن وتقنیات التصمیم والبناء،
للبناء، وال یمكن الفصل بین تلك المتطلبات في عمل المھندس المعماري، رغم أّنھ یمكن ترجیح كفة أحد الشقین على 

.اآلخر وفقًا لطبیعة المجتمع والمكان وعالقة البناء بجوانب الحیاة الیومیة
من تصّور وتصمیم البناء، باالعتماد على المعطیات الحضارّیة والّتقنیة واالقتصادّیة عمل المھندس المعماري یبدأ

.واالجتماعّیة والقانونّیة التي تختص بكل دولة

یتمّثل عمل المھندس المعماري في عملّیة إبداعیة ترتكز أساسًا على أبعاد جمالّیة تطّوع لھا حلول تقنیة ھندسّیة 
.مھ بترمیم البناءات القدیمة وصیانة الّتراث المعماريمالئمة، إضافة إلى اھتما

وإذا كان لكل . وبھذا أصبحت العمارة فن وموھبة وأفكار، تستمد وقودھا مما وھبھ اهللا للمعماري من مواھب الجمال
فن أو علم ضوابط وحدود یقف عندھا فإن العمارة ال تخضع ألي حد أو قید، فھي تتأرجح مابین الخیال والواقع؛

والنتیجة قد تكون أبنیة متناھیة البساطة والصراحة تثیر فینا بعض الفضول رغم أنھا قد تخبئ لنا العدید من المفاجآت 
.عندما ندخلھا ونتفاعل مع تفاصیلھ

للقیام بأي عمل ال بد ان یتم بمراحل عده حتى یتم إنجازه على أكمل وجھ، وكذلك إلقامة أي مبنى ال بد من تصمیمھ 
، ویبدأ ذلك بالتصمیم المعماري الذي یحدد شكل المبنى، ویأخذ )الناحیة المعماریة والناحیة االنشائیة(یتین على ناح

بعین االعتبار تحقیق الوظائف والمتطلبات المختلفة اذ یجري التوزیع االولي لمرافقھ لتحقیق الفراغات واالبعاد 
.والعزل وغیرھا من المتطلبات الوظیفیةالمطلوبة ویتم في ھذه العملیة دراسة االنارة والتھویة

-:لمحة عامة عن المشروع٢-٢

تتمیز دولة فلسطین بامتالكھا للعدید من المواقع السیاحیة واالثریة التي تمزج بین الثقافة والتاریخ والفن والحضارة والدین فقد 

العدد الكبیر من السیاح الوافدین الى فلسطین فكان البد من وجود فنادق الستیعاب . نفلسطیتعدد الحضارات التي مرت على 

من احدى المشاریع المھمة في فلسطین ) الفندق(فكان ھذا المشروع ،سواءا اكان على مستوى سیاحي او اقتصادي او غیرھا

بیة ھذا بحاجة الى فاندق لتل–الفلسطینیة المناطقھا من كغیر-ساحوربیت بلدةو،على كافة المستویات وخصوصا السیاحیة منھا

.دعم اقتصادھاوالھدف

األرثوذكسوھوحقل الرعاة للروم للسائحینالنزول في مكان قریب من المعلم المقصودفھذا التصمیم المقترح مصمم لیسھل 
.السیاحيبشكل یسھل علیھم الوصول الى المعلمقق سبل الراحة لھم وتقدیم خدمات متعددة من خالل المنشأةلیح



يرالوصف المعماثانيالفصل ال

٧

بمساحة اجمالیة تقدر ب في طابق التسویةلسیاراتمواقفلطوابق باإلضافة الى٧من یتكون لھذا الفندقالتصمیم المقترح 
.2-1)( كما ھو موضح في الشكلباإلضافة إلى مواقف سیارات خارجیة٢م9500)(

.الموقع العام للمشروع): ٢-١(الشكل 

-:موقع  المشروع٣-٢

مسافة كیلومتر واحد إلى الشرق، وتعرف لدى المدینةتبعد عن. لمحافظة بیت لحمالمناطق التابعة ھي احدى بلدة بیت ساحور

٦٢٠على ارتفاع البلدةتقع .المسیحیین باسم بلدة الرعاة نسبة إلى سھل خصب یقع شرق بیت ساحور ویعرف باسم حقل الرعاة

ي معتدل،ذو صیف حار وجاف،وشتاء بارد وماطر، ویبلغ المعدل مترا فوق سطح البحر المتوسط،یسود فیھا مناخ متوسط

درجة،ویتراوح معدل الرطوبة النسبیة مابین ١٦.٣اما معدل درجة الحرارة فیصل الى ،ملم٥٠١فیھا حوالي لألمطارالسنوي 

خارطة الموقع الجغرافي للمنطقة المقترح انشاء یوضح ) 2-2(الشكل . )نسمة15000(ویبلغ عدد السكان فیھا %. ٧٥-٥٠

.فیھاالفندق 
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٦٢٠على ارتفاع البلدةتقع .المسیحیین باسم بلدة الرعاة نسبة إلى سھل خصب یقع شرق بیت ساحور ویعرف باسم حقل الرعاة

ي معتدل،ذو صیف حار وجاف،وشتاء بارد وماطر، ویبلغ المعدل مترا فوق سطح البحر المتوسط،یسود فیھا مناخ متوسط

درجة،ویتراوح معدل الرطوبة النسبیة مابین ١٦.٣اما معدل درجة الحرارة فیصل الى ،ملم٥٠١فیھا حوالي لألمطارالسنوي 

خارطة الموقع الجغرافي للمنطقة المقترح انشاء یوضح ) 2-2(الشكل . )نسمة15000(ویبلغ عدد السكان فیھا %. ٧٥-٥٠

.فیھاالفندق 
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-:موقع  المشروع٣-٢

مسافة كیلومتر واحد إلى الشرق، وتعرف لدى المدینةتبعد عن. لمحافظة بیت لحمالمناطق التابعة ھي احدى بلدة بیت ساحور

٦٢٠على ارتفاع البلدةتقع .المسیحیین باسم بلدة الرعاة نسبة إلى سھل خصب یقع شرق بیت ساحور ویعرف باسم حقل الرعاة

ي معتدل،ذو صیف حار وجاف،وشتاء بارد وماطر، ویبلغ المعدل مترا فوق سطح البحر المتوسط،یسود فیھا مناخ متوسط

درجة،ویتراوح معدل الرطوبة النسبیة مابین ١٦.٣اما معدل درجة الحرارة فیصل الى ،ملم٥٠١فیھا حوالي لألمطارالسنوي 
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٨

.خارطة الموقع الجغرافي للمنطقة المقترح انشاء الفندق فیھا): ٢- ٢(الشكل 

-: اھمیةالموقع١- ٣-٢

: الختیار الموقعالشروط العامة
االرض ھنالك عدة اسس ومعاییر تساعد على وضع واختیار القرار المناسب الختیار قطعة 

حیث ان ذلك یوفر التكامل في الخدمات التابعة للمشروع والتوافق مع الطابع والنسیج الحضاري ،للمشروع
:)الفندق(طعة االرض للتصمیم المقترح للمبنى نرى ھنا عدة نقاط مھمة في اختیار ق

،عامالعمراني بشكلھو الجانب الذي یختص في دراسة موقع األرض بالنسبة للنسیج : الموقعةجغرافی.١
. وتأثیر الموقع على وظیفة المبنى، ودراسة المناخ وطبوغرافیة األرض

.ھو الجانب الذي یتم فیھ دراسة الطرق الرئیسیة والفرعیة المؤدیة للموقع: المواصالتةشبك.٢

نباتي من ھو الجانب الذي یتحدث عن طبیعة األرض من حیث احتوائھا على الغطاء ال:الغطاء النباتي.٣
.أشجار ونباتات
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٩

،صناعیة، سكنیة، أم ةطبیعة المباني المحیطة بقطعة األرض ونوعھا، تجاری: أنماط المباني المحیطة.٤
إنشاؤه،تأثیر ھذه المباني على قطعھ األرض وتأثیرھا على المبنى المراد وكیفیة. الخ...خدماتیة 

. ونوعیة مواد البناء المستخدمة في المباني المحیطة وارتفاعاتھا إن وجدت

:المناخ٢- ٣-٢
في أواخر شھر الربیعیحل فصل. بارد ممطرشتاءوحار وجاف،صیفمعتدل، ذومناخ متوسطيساحوریسود في بیت 

أحّر شھور السنة، حیث یصل ) آب(وأغسطس ) تموز(، ویعتبر شھرا یولیو )نیسان(وأوائل أبریل ) آذار(مارس 
، )كانون الثاني(، أما أكثر األشھر برودة فھو ینایر (فھرنھایت° 84)مئویة°٢٨.٩معدل درجات الحرارة فیھما إلى 

.فھرنھایت° ٣٩(مئویة ° ٣.٩الحرارة إلى ویصل فیھ معدل درجة

بینما یتساقط بین شھرّي .وأغسطسویولیویونیوأما بالنسبة لمعدالت األمطار فتكون معدومة في بعض األشھر مثل
، )إنش٢٣.٢(ملیمترًا ٥٨٩السنوي االمطار السنویةعادًة، ویبلغ معدل ) نیسان(وأبریل ) تشرین األول(أكتوبر 

.میلیمتر١٧٠حیث یمكن أن یصل مستواھا إلى أكثر من وفبرایرینایروتكون في أعلى معدالتھا في شھري

-: المشروعوصف طوابق ٤-٢

امامللسیارات خارجیةومواقفسیارات طابق تسویة لمواقفالطوابق وسبعیتكون المشروع من 

حیث ،كبیرم یتسم بالتعقید اللالتوزیع المعماري لھذه المرافق ،حتوي على العدید من المرافقیلمبنىا،المبنى

،والتصمیم حسب الطریقة المعروفة تراجعات في مساحات المبنىالتداخالت واحتوى التصمیم على بعض ال

.حیث اعطى شكل جمالي وحضاري،التقلیدیة

-:التسویةطابق ١-٤- ٢
تخزین للعلى غرف للسیارات، وموقف٣٢، حیث یحتوي على ٢م1745ـوبمساحة تقدر بم )٤.٥-( منسوبھ 

. )٣-٢(كما ھو موضح في الشكل،اجایضا على مصاعد وادرویحتوي
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١٠

مسقط األفقي لطابق التسویة): 3-2(الشكل 

-:األرضيطابق ال٢-٤- ٢
.٢م١٣٠٠بـ بمساحة تقدر) م0.00+ھ منسوب(

مطعم یحتوي على ،قاعة متعددة االستخداماتباإلضافة الى ات لالستقبالوقاعینرئیسیینیحتوي على مدخل

مصاعد ومنورأربعادراج داخلیة وعلىأربعیحتوي و،وحمامات،لإلدارةومكتب خاص ،ومطبخ ومخازن

).2-4(كما ھو موضح في الشكل .تصل حتى الطابق السابع

.مسقط األفقي للطابق األرضي): 4-2(الشكل 

يرالوصف المعماثانيالفصل ال

١٠

مسقط األفقي لطابق التسویة): 3-2(الشكل 

-:األرضيطابق ال٢-٤- ٢
.٢م١٣٠٠بـ بمساحة تقدر) م0.00+ھ منسوب(

مطعم یحتوي على ،قاعة متعددة االستخداماتباإلضافة الى ات لالستقبالوقاعینرئیسیینیحتوي على مدخل

مصاعد ومنورأربعادراج داخلیة وعلىأربعیحتوي و،وحمامات،لإلدارةومكتب خاص ،ومطبخ ومخازن

).2-4(كما ھو موضح في الشكل .تصل حتى الطابق السابع

.مسقط األفقي للطابق األرضي): 4-2(الشكل 
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١٠

مسقط األفقي لطابق التسویة): 3-2(الشكل 

-:األرضيطابق ال٢-٤- ٢
.٢م١٣٠٠بـ بمساحة تقدر) م0.00+ھ منسوب(

مطعم یحتوي على ،قاعة متعددة االستخداماتباإلضافة الى ات لالستقبالوقاعینرئیسیینیحتوي على مدخل

مصاعد ومنورأربعادراج داخلیة وعلىأربعیحتوي و،وحمامات،لإلدارةومكتب خاص ،ومطبخ ومخازن

).2-4(كما ھو موضح في الشكل .تصل حتى الطابق السابع

.مسقط األفقي للطابق األرضي): 4-2(الشكل 
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-: األولالطابق ٣-٤- ٢
وحمام داخل كل لزبائنلنزوالن الطابق االول من عدة غرف یتكو.٢م١٠٠٠بـبمساحة تقدر ) م4.65+ بمنسو(

وحماماتوابق من األول حتى السابع،احتیاجات الطمطبخ وكافیتیریاتغطيعلى الطابقكما یحتويغرفة،

.)2-5(الشكلكما ھو موضح في . باإلضافة الى المصاعد واالدراجوالرجالعامةللنساء

.المسقط األفقي للطابق األول):5-2(الشكل 

-:الى الطابق الخامسالثانيالطابق ٤-٤- ٢
ومنسوب الطابق ) م+ ٧.٥٥(الثانيھذه الطوابق االربعة في التصمیم المعماري حیث یبلغ منسوب الطابقتتماثل

حمام و، یحتوي كل طابق على عدة غرف لنزول الزبائن لكل طابق٢م١٠٠٠ـ ببمساحة تقدر) م+ ١٧.٤٠(الخامس 

.)2-6(كما ھو موضح في الشكل،باإلضافة الى المصاعد واالدراجخاص داخل كل غرفة،

يرالوصف المعماثانيالفصل ال

١١

-: األولالطابق ٣-٤- ٢
وحمام داخل كل لزبائنلنزوالن الطابق االول من عدة غرف یتكو.٢م١٠٠٠بـبمساحة تقدر ) م4.65+ بمنسو(

وحماماتوابق من األول حتى السابع،احتیاجات الطمطبخ وكافیتیریاتغطيعلى الطابقكما یحتويغرفة،

.)2-5(الشكلكما ھو موضح في . باإلضافة الى المصاعد واالدراجوالرجالعامةللنساء

.المسقط األفقي للطابق األول):5-2(الشكل 

-:الى الطابق الخامسالثانيالطابق ٤-٤- ٢
ومنسوب الطابق ) م+ ٧.٥٥(الثانيھذه الطوابق االربعة في التصمیم المعماري حیث یبلغ منسوب الطابقتتماثل

حمام و، یحتوي كل طابق على عدة غرف لنزول الزبائن لكل طابق٢م١٠٠٠ـ ببمساحة تقدر) م+ ١٧.٤٠(الخامس 

.)2-6(كما ھو موضح في الشكل،باإلضافة الى المصاعد واالدراجخاص داخل كل غرفة،
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-: األولالطابق ٣-٤- ٢
وحمام داخل كل لزبائنلنزوالن الطابق االول من عدة غرف یتكو.٢م١٠٠٠بـبمساحة تقدر ) م4.65+ بمنسو(

وحماماتوابق من األول حتى السابع،احتیاجات الطمطبخ وكافیتیریاتغطيعلى الطابقكما یحتويغرفة،

.)2-5(الشكلكما ھو موضح في . باإلضافة الى المصاعد واالدراجوالرجالعامةللنساء

.المسقط األفقي للطابق األول):5-2(الشكل 

-:الى الطابق الخامسالثانيالطابق ٤-٤- ٢
ومنسوب الطابق ) م+ ٧.٥٥(الثانيھذه الطوابق االربعة في التصمیم المعماري حیث یبلغ منسوب الطابقتتماثل

حمام و، یحتوي كل طابق على عدة غرف لنزول الزبائن لكل طابق٢م١٠٠٠ـ ببمساحة تقدر) م+ ١٧.٤٠(الخامس 

.)2-6(كما ھو موضح في الشكل،باإلضافة الى المصاعد واالدراجخاص داخل كل غرفة،
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.الطابق الخامس-المسقط األفقي للطابق الثاني): 6-2(الشكل 

-:الطابق السابع+ السادس الطابق ٥-٤- ٣
،یحتوي )م٢٤(+وبمنسوب نھائي بنھایة الطابق السابع ٢م١٥٠٠اجمالیة ھذه الطوابق في التصمیم المعماري بمساحة تتماثل

).٦.٣(كما ھو موضح بالشكل . كل غرفة، باإلضافة الى االدراج والمصاعدداخلكل طابق على غرف لنزول الزبائن وحمام 

.الطابق السابع+لسادسالمسقط األفقي للطابق ا): ٢-٧(الشكل 
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.الطابق الخامس-المسقط األفقي للطابق الثاني): 6-2(الشكل 

-:الطابق السابع+ السادس الطابق ٥-٤- ٣
،یحتوي )م٢٤(+وبمنسوب نھائي بنھایة الطابق السابع ٢م١٥٠٠اجمالیة ھذه الطوابق في التصمیم المعماري بمساحة تتماثل

).٦.٣(كما ھو موضح بالشكل . كل غرفة، باإلضافة الى االدراج والمصاعدداخلكل طابق على غرف لنزول الزبائن وحمام 

.الطابق السابع+لسادسالمسقط األفقي للطابق ا): ٢-٧(الشكل 
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.الطابق الخامس-المسقط األفقي للطابق الثاني): 6-2(الشكل 

-:الطابق السابع+ السادس الطابق ٥-٤- ٣
،یحتوي )م٢٤(+وبمنسوب نھائي بنھایة الطابق السابع ٢م١٥٠٠اجمالیة ھذه الطوابق في التصمیم المعماري بمساحة تتماثل

).٦.٣(كما ھو موضح بالشكل . كل غرفة، باإلضافة الى االدراج والمصاعدداخلكل طابق على غرف لنزول الزبائن وحمام 

.الطابق السابع+لسادسالمسقط األفقي للطابق ا): ٢-٧(الشكل 
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-:الواجھات٥-٢

:)الغربیة(الرئیسیة الواجھة ١-٥- ٢
النظر لھذه الواجھةتعدد انظمة یوضححیث، وجمالیة توزیع الكتل المعماریة، للمبنىرئیسيالمدخل الویظھر فیھا 

الكتل وتبین الواجھة استخدام ھذا بدوره یعكس اختالف الوظیفة التي تحویھا فراغات المبنىو،الفتحات المستخدمة

الى، وتوضح الواجھة البالكین الممتدة من الطوابق توفیر اضاءة طبیعیة لھذا الجانب من المبنىلتساھم في، اجیةالزج

. باإلضافة الى ان ھذا الواجھة تقابل مدخل ومخرج السیارات الرئیسي من والى الموقف الخارجي.الخارج

.الغربیةالواجھة ): 2-8(الشكل 

:الشمالیةالواجھة٢-٥- ٢
ھذه الواجھة لتكون شبھ رئیسیة الحتوائھا على مدخل رئیسي للمبنى وأیضا لتقابل مدخل ومخرج السیارات من تأتي

وأیضا لتقابل مدخل ومخرج للموقف الداخلي الذي یقع في طابق ،الشارع الموازي لھا للموقف الخارجي للسیارات

، ال تختلف عن الواجھة الغربیة في استخدام مواد البناء نفسھا وخاصة الزجاج في تسكیر الفتحات لدعم التسویة

.أساسياإلضاءة الطبیعیة في المبنى بشكل 
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١٣

-:الواجھات٥-٢

:)الغربیة(الرئیسیة الواجھة ١-٥- ٢
النظر لھذه الواجھةتعدد انظمة یوضححیث، وجمالیة توزیع الكتل المعماریة، للمبنىرئیسيالمدخل الویظھر فیھا 

الكتل وتبین الواجھة استخدام ھذا بدوره یعكس اختالف الوظیفة التي تحویھا فراغات المبنىو،الفتحات المستخدمة

الى، وتوضح الواجھة البالكین الممتدة من الطوابق توفیر اضاءة طبیعیة لھذا الجانب من المبنىلتساھم في، اجیةالزج

. باإلضافة الى ان ھذا الواجھة تقابل مدخل ومخرج السیارات الرئیسي من والى الموقف الخارجي.الخارج

.الغربیةالواجھة ): 2-8(الشكل 

:الشمالیةالواجھة٢-٥- ٢
ھذه الواجھة لتكون شبھ رئیسیة الحتوائھا على مدخل رئیسي للمبنى وأیضا لتقابل مدخل ومخرج السیارات من تأتي

وأیضا لتقابل مدخل ومخرج للموقف الداخلي الذي یقع في طابق ،الشارع الموازي لھا للموقف الخارجي للسیارات

، ال تختلف عن الواجھة الغربیة في استخدام مواد البناء نفسھا وخاصة الزجاج في تسكیر الفتحات لدعم التسویة

.أساسياإلضاءة الطبیعیة في المبنى بشكل 
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١٣

-:الواجھات٥-٢

:)الغربیة(الرئیسیة الواجھة ١-٥- ٢
النظر لھذه الواجھةتعدد انظمة یوضححیث، وجمالیة توزیع الكتل المعماریة، للمبنىرئیسيالمدخل الویظھر فیھا 

الكتل وتبین الواجھة استخدام ھذا بدوره یعكس اختالف الوظیفة التي تحویھا فراغات المبنىو،الفتحات المستخدمة

الى، وتوضح الواجھة البالكین الممتدة من الطوابق توفیر اضاءة طبیعیة لھذا الجانب من المبنىلتساھم في، اجیةالزج

. باإلضافة الى ان ھذا الواجھة تقابل مدخل ومخرج السیارات الرئیسي من والى الموقف الخارجي.الخارج

.الغربیةالواجھة ): 2-8(الشكل 

:الشمالیةالواجھة٢-٥- ٢
ھذه الواجھة لتكون شبھ رئیسیة الحتوائھا على مدخل رئیسي للمبنى وأیضا لتقابل مدخل ومخرج السیارات من تأتي

وأیضا لتقابل مدخل ومخرج للموقف الداخلي الذي یقع في طابق ،الشارع الموازي لھا للموقف الخارجي للسیارات

، ال تختلف عن الواجھة الغربیة في استخدام مواد البناء نفسھا وخاصة الزجاج في تسكیر الفتحات لدعم التسویة

.أساسياإلضاءة الطبیعیة في المبنى بشكل 
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١٤

.الشمالیةالواجھة :)2-9(الشكل 

:شرقیةالالواجھة ٣-٥- ٢
، وتوضح البالكین في مواد البناء المستخدمةھذه الواجھة ھي الواجھة الخلفیة للمبنى وال تختلف عن باقي الواجھات

.الممتدة من كل طابق

يرالوصف المعماثانيالفصل ال

١٤

.الشمالیةالواجھة :)2-9(الشكل 

:شرقیةالالواجھة ٣-٥- ٢
، وتوضح البالكین في مواد البناء المستخدمةھذه الواجھة ھي الواجھة الخلفیة للمبنى وال تختلف عن باقي الواجھات

.الممتدة من كل طابق
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١٤

.الشمالیةالواجھة :)2-9(الشكل 

:شرقیةالالواجھة ٣-٥- ٢
، وتوضح البالكین في مواد البناء المستخدمةھذه الواجھة ھي الواجھة الخلفیة للمبنى وال تختلف عن باقي الواجھات

.الممتدة من كل طابق
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.ةلشرقیالواجھة ا): 10-2(الشكل 

:جنوبیةالالواجھة٤-٥- ٢
، وال تختلف عن باقي الواجھات في الواجھة الجنوبیة ھي واجھة ثانویة فیھا مدخل ثانوي یؤدي الى مطبخ الكافیتیریا

.المواد المستخدمة
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١٥

.ةلشرقیالواجھة ا): 10-2(الشكل 

:جنوبیةالالواجھة٤-٥- ٢
، وال تختلف عن باقي الواجھات في الواجھة الجنوبیة ھي واجھة ثانویة فیھا مدخل ثانوي یؤدي الى مطبخ الكافیتیریا

.المواد المستخدمة
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١٥

.ةلشرقیالواجھة ا): 10-2(الشكل 

:جنوبیةالالواجھة٤-٥- ٢
، وال تختلف عن باقي الواجھات في الواجھة الجنوبیة ھي واجھة ثانویة فیھا مدخل ثانوي یؤدي الى مطبخ الكافیتیریا

.المواد المستخدمة
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.ةجنوبیالواجھة ال): 11-2(الشكل 

يرالوصف المعماثانيالفصل ال

١٦

.ةجنوبیالواجھة ال): 11-2(الشكل 

يرالوصف المعماثانيالفصل ال

١٦

.ةجنوبیالواجھة ال): 11-2(الشكل 
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-:المقاطع٦-٢

:A-Aمقطع معماري ١-٦- ٢
ویظھر ایضا مقطع بیت الدرج المتجھ من الكراج نحو الطابق ،یظھر في ھذا المقطع طابق الكراج التسویة

. ویظھر مقاطع للدرج الداخلي،الثاني

.A-Aمقطع ):12-2(الشكل 

:B-Bمقطع معماري ٢-٦- ٢
.المقطع التفاصیل الداخلیة من قواطع وابواب واثاث داخليیظھر في ھذا 
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١٧

-:المقاطع٦-٢

:A-Aمقطع معماري ١-٦- ٢
ویظھر ایضا مقطع بیت الدرج المتجھ من الكراج نحو الطابق ،یظھر في ھذا المقطع طابق الكراج التسویة

. ویظھر مقاطع للدرج الداخلي،الثاني

.A-Aمقطع ):12-2(الشكل 

:B-Bمقطع معماري ٢-٦- ٢
.المقطع التفاصیل الداخلیة من قواطع وابواب واثاث داخليیظھر في ھذا 
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-:المقاطع٦-٢

:A-Aمقطع معماري ١-٦- ٢
ویظھر ایضا مقطع بیت الدرج المتجھ من الكراج نحو الطابق ،یظھر في ھذا المقطع طابق الكراج التسویة

. ویظھر مقاطع للدرج الداخلي،الثاني

.A-Aمقطع ):12-2(الشكل 

:B-Bمقطع معماري ٢-٦- ٢
.المقطع التفاصیل الداخلیة من قواطع وابواب واثاث داخليیظھر في ھذا 
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.-Bمقطع ) :2-13(الشكل 

-:وصف الحركة والمداخل٧-٢
من خالل المصاعد الموزعة طوابقھالمبنى وأجزاءبحیث تتیح حریة وسھولة التنقل بین المنشأةتم تصمیم 
.والتنقل العمودي بین الطوابقبیوت درج تسھل الحركة ٤كما یوجد ،المبنىأجزاءعلى كافة 

-:المداخل٨- ٢
: یحتوي المشروع على

.مدخل رئیسي في الواجھة الغربیة-١
.مدخل رئیسي اخر في الواجھة الشمالیة-٢
.مدخل ثانوي في الواجھة الجنوبیة-٣

يرالوصف المعماثانيالفصل ال

١٨

.-Bمقطع ) :2-13(الشكل 

-:وصف الحركة والمداخل٧-٢
من خالل المصاعد الموزعة طوابقھالمبنى وأجزاءبحیث تتیح حریة وسھولة التنقل بین المنشأةتم تصمیم 
.والتنقل العمودي بین الطوابقبیوت درج تسھل الحركة ٤كما یوجد ،المبنىأجزاءعلى كافة 

-:المداخل٨- ٢
: یحتوي المشروع على

.مدخل رئیسي في الواجھة الغربیة-١
.مدخل رئیسي اخر في الواجھة الشمالیة-٢
.مدخل ثانوي في الواجھة الجنوبیة-٣

يرالوصف المعماثانيالفصل ال

١٨

.-Bمقطع ) :2-13(الشكل 

-:وصف الحركة والمداخل٧-٢
من خالل المصاعد الموزعة طوابقھالمبنى وأجزاءبحیث تتیح حریة وسھولة التنقل بین المنشأةتم تصمیم 
.والتنقل العمودي بین الطوابقبیوت درج تسھل الحركة ٤كما یوجد ،المبنىأجزاءعلى كافة 

-:المداخل٨- ٢
: یحتوي المشروع على

.مدخل رئیسي في الواجھة الغربیة-١
.مدخل رئیسي اخر في الواجھة الشمالیة-٢
.مدخل ثانوي في الواجھة الجنوبیة-٣



الوصف اإلنشائيالفصل الثالث

١٩

الــفــصــل الـــثـــالـــث

الـــــوصــــف اإلنـْــَشــــاِئــي

. مقدمة١- ٣

.  الھدف من التصمیم اإلنشائي٢- ٣

. التصمیم اإلنشائيمراحل٣- ٣

.األحمال٤- ٣

. االختبارات العملیة٥- ٣

.العناصر اإلنشائیة المكونة للمبنى٦- ٣

.فواصل التمدد٧- ٣

. برامج الحاسوب٨- ٣

3
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مقدمة: - ٣-١

بعد دراسة المشروع من الناحیة المعماریة البد من االنتقال للجانب اإلنشائي لدراسة العناصر اإلنشائیة 
للخروج بتصمیم وكیفیة التعامل معھاحیث یتم دراسة طبیعة األحمال المسلطة على المبنى ،ووصفھا وصفا دقیقا

.إنشائي یلبي جمیع متطلبات األمان ویراعي الجانب االقتصادي للمشروع

كما یتطلب التصمیم اإلنشائي اختیار العناصر اإلنشائیة المناسبة للمشروع المراد إنشاؤه ومراعاة قابلیة تنفیذھا 
. ونحافظ على التصامیم المعماریة،على أرض الواقع بحیث یكون المبنى آمن

الھدف من التصمیم االنشائي: - ٣-٢

لتصمیم اإلنشائي عملیة متكاملة تعتمد على بعضھا البعض حیث تلبي مجموعة من األھداف والعوامل التي من 
-:وھذه األھداف ھي على النحو التالي،شأنھا الخروج بمنشأ یحقق الھدف المرجو منھ

.ومقاوم للتغیرات الطبیعیة المختلفةحیث یكون المبنى آمن في جمیع األحوال : Safetyاألمان - ١
.قدر من األمان للمنشأ بأقل تكلفة اقتصادیةأكبروھي تحقیق : Economicalوالتكلفة االقتصادیة - ٢
تجنب أي خلل في المنشأ كوجود بعض التشققات وبعض أنواع : Serviceabilityضمان كفاءة االستخدام - ٣

.بنىالھبوط التي من شأنھا أن تضایق مستخدمي الم
.الحفاظ على التصمیم المعماري للمنشأ- ٤

-:مراحل التصمیم اإلنشائي٣-٣

:یمكن تقسیم مراحل التصمیم اإلنشائي إلى مرحلتین رئیسیتین

-: المرحلة األولى
باإلضافة لفھم المشروع من جمیع جوانبھ ،وھي الدراسة األولیة للمشروع من حیث طبیعة المشروع وحجمھ

،ثم عمل التحالیل اإلنشائیة األساسیة لھذا النظام،مواد البناء التي سوف یتم اعتمادھا للمشروعوتحدید،المختلفة
.واألبعاد األولیة المتوقعة منھ

: المرحلة الثانیة
بشكل مفصل ودقیق وفقًا للنظام اإلنشائي الذي تّم اختیاره ،تتمثل في التصمیم اإلنشائي لكل جزء من أجزاء المنشأ

یل اإلنشائیة الالزمة لھ من حیث رسم المساقط األفقیة والقطاعات الرأسیة وتفاصیل تفرید حدید وعمل التفاص
.التسلیح

االحمال: -  ٣-٤

-: یليتقسم األحمال التي یتعرض لھا المبنى إلى أنواع مختلفة وھي كما 

االحمال المیتة: -  ٣-٤- ١

من حیث ،بصورة دائمة وثابتة،التي یتكون منھا المنشأھي األحمال الناتجة عن الوزن الذاتي للعناصر الرئیسة 
باإلضافة ألجزاء إضافیة كالقواطع الداخلیة باختالفھا وأي أعمال میكانیكیة أو إضافات تنفذ بشكل ،المقدار والموقع
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لجدول وا،وكثافات المواد المكونة لھ،دائم وثابت في المبنى، ویمكن حسابھا من خالل تحدید أبعاد العنصر اإلنشائي
.یبین الكثافات النوعیة للمواد المستخدمة في المشروع) 3-1(

الرقم 
المتسلسل

المادة المستخدمة
الكثافة المستخدمة          

)kN/m³(
22المونة والقصارة1
17الرمل2
25الخرسانة3
10الطوب4
23البالط5

الكثافة النوعیة للمواد المستخدمة:)٣- ١(جدول 

1.00 kN/m2 = (Partition) القواطعأحمال

االحمال الحیة: - ٣-٤- ٢

وھي األحمال التي تتغیر من حیث المقدار والموقع بصورة مستمرة كاألشخاص، األثاث، االجھزة، والمعدات، 
وتعتمد قیمة ھذه األحمال على طبیعة االستخدام للمنشأ ویؤخذ عادة مقدارھا من جداول خاصة في الكودات 

یبین األحمال الحیة في المشروع والمحددة ) 2-3(والجدول الكثافة النوعیة للمواد المستخدمة) 1-3(جدول ةالمختلف
-:بالرجوع إلى الكود األردني وحسب ما ورد عن مباني التجمعات العامة تم تحدید األحمال الحیة للمشروع كما یلي

الحمل الحي          طبیعة االستخدامالرقم المتسلسل
)kN/m²(

4المكتبات1
4األدراج2
4المسارح 3
4المطاعم4
4صالة عرض الفنون 5

األحمال الحیة للمبنى:)٢-٣(جدول 

-:األحمال البیئیة٣- ٤-٣
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، وتشمل األحمال التي تنتج بسبب التغیرات الطبیعیة التي تمر على المنشأ كالثلوج والریاح وأحمال الھزات األرضیة
ویمكن اعتبارھا ،واألحمال الناتجة عن ضغط التربة، وھي تختلف من حیث المقدار واالتجاه ومن منطقة ألخرى

.من األحمال الحیةجزءًا

:أحمال الریاح١- ٣- ٤-٣

التي أحمال الریاح تؤثر بقوى أفقیة على المبنى ولتحدید أحمال الریاح تم االعتماد على سرعة الریاح القصوى 
وموقعھ من حیث إحاطتھ بمباني مرتفعة أو وجود المنشأ نفسھ في موقع تتغیر بتغیر ارتفاع المنشأ عن سطح األرض 

صول على قیم قوى للح) UBC97(االمریكي وسیتم اعتماد الكود .مرتفع أو منخفض والعدید من المتغیرات األخرى
.الریاح األفقیة

:أحــمـال الــثـلـوج٢- ٣- ٤-٣

ویتم تحدیدھا باستخدام   , أحمال الثلوج علىارتفاع المنطقة عن سطح البحر، وعلى شكل السقف تعتمد 
Codes من خالل جداول تأخذ ارتفاع الُمنشأ عن سطح البحر و زاویة میل السقف كأساس لتحدید قیمة , البناء المختلفة

.القوى التي تؤثر بھا على المنشأ

:أحــمــال الــزالزل٣- ٣- ٤-٣

بسبب الحركة النسبیة لطبقات األرض الصخریة، فتنتج عنھا قوى ، الزالزل عن اھتزازات أفقیة ورأسیةتنتج
، ویجب أن تؤخذ ھذه األحمال بعین االعتبار عند التصمیم وذلك لضمان مقاومة المبنى على المنشأةقص تؤثر 

.الزلزالللزالزل في حال حدثت وبالتالي التقلیل من األضرار المحتملة نتیجة حدوث

في المبنى بناًء على الحسابات التي سیتم توزیعھاوسیتم مقاومتھا في ھذا المشروع عن طریق جدران القص 
:الذي ستستخدم من أجلھ،لتجنب اآلثار الناتجة عن الزالزل مثل. اإلنشائیة لھا

وتجنب زائدمن حیث تجنب أي ھبوط )Serviceability(للتشغیل حدود صالحیة المبنى ●
.التي تؤثر سلبًا على المنظر المعماري المطلوب) Cracks(التشققات 

. الشكل والنواحي الجمالیة للمنشأ●

االختبارات العملیة: - ٣-٥

عمل الدراسات الجیوتقنیة للموقع، ویعنى بھا جمیع األعمال التي لھا عالقة ، یسبق الدراسة اإلنشائیة ألي مبنى
وتحلیل المعلومات وترجمتھا للتنبؤ بطریقة تصرف ، التربة والصخور والمیاه الجوفیةباستكشاف الموقع ودراسة

Bearing(وأكثرما یھتم بھ المھندس اإلنشائي ھو الحصول على قوة تحمل التربة ، عند البناء علیھا، التربة
Capacity ( أساسات المبنى وسوف یتم اعتبارھاالالزمة لتصمیمton/m2(4)

العناصر االنشائیة المكونة للمبنى: ٣-٦

: وتشمل،تتكون المباني عادًة من مجموعة عناصر إنشائیة تتقاطع مع بعضھا لتقاوم األحمال الواقعة على البناء
.واألساسات، واألدراج،وجدران القص، واألعمدة، والجسور، العقدات

- : حیث یحتوي المشروع على العناصر التالیة
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العقدات: - ٣-٦- ١

المعماریة فإنھ سیتم استخدام أنواع ومراعاة للمتطلباتنظرًا لوجود العدید من الفعالیات المختلفة في المبنى 
:العقدات التالیة في المشروع

).One way ribbed slab(عقدات العصب ذات االتجاه الواحد .١
).Two way ribbed slab(عقدات العصب ذات االتجاھین .٢
Twoینباتجاھعقدات مصمتھ .٣ way solid slab)(.

)One way ribbed slab(عقداتالعصبذاتاالتجاھالواحد١- ١- ٦-٣

، حدى أشھر الطرق المستخدمة في تصمیم العقدات في ھذه البالد وتتكون من صف من الطوب یلیھا العصبإ
).3-1(ویكون التسلیح باتجاه واحد كما ھو مبین في الشكل 

.العقدة ذات االتجاه الواحد:)3-1(الشكل 

(Two way ribbed slabs(عقدات العصب ذات االتجاھین٢- ١- ٦-٣

تشبھ السابقة من حیث المكونات ولكنھا تختلف من حیث كون التسلیح باتجاھین ویتم توزیع الحمل في جمیع 
.)3- 2(كما یظھر في الشكل ،وعصب في االتجاھینوزنھا طوبتینویراعى عند حساب ،االتجاھات

.:نالعقدة ذات العصب باتجاھی ( 3-2 الشكل (

0
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0

):way solid slabsTwo(ینالعقدات المصمتة ذات االتجاھ٣-١-٦-٣

للسماكة نظرًااھتزاز، وذلك تجنبًا لحدوث دینامیكیةالتي تتعرض كثیرا لألحمال المناطقتستخدم في ال

).٣-٣(في عقدات بیت الدرج، كما في الشكلوتستخدم عادةالمنخفضة 

.عقدة مصمتة باتجاھین): ٣–٣(الشكل 

األدراج: ٣-٦- ٢

.من طوابق المبنىألدراج عنصر معماري یوجد في المباني لالنتقال بین مستویین في نفس الطابق أو بین عدد ا

.شاحط درج): 3- 4(الشكل 

الجسور: - ٣-٦- ٣
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0

):way solid slabsTwo(ینالعقدات المصمتة ذات االتجاھ٣-١-٦-٣

للسماكة نظرًااھتزاز، وذلك تجنبًا لحدوث دینامیكیةالتي تتعرض كثیرا لألحمال المناطقتستخدم في ال

).٣-٣(في عقدات بیت الدرج، كما في الشكلوتستخدم عادةالمنخفضة 

.عقدة مصمتة باتجاھین): ٣–٣(الشكل 

األدراج: ٣-٦- ٢

.من طوابق المبنىألدراج عنصر معماري یوجد في المباني لالنتقال بین مستویین في نفس الطابق أو بین عدد ا

.شاحط درج): 3- 4(الشكل 

الجسور: - ٣-٦- ٣
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0

):way solid slabsTwo(ینالعقدات المصمتة ذات االتجاھ٣-١-٦-٣

للسماكة نظرًااھتزاز، وذلك تجنبًا لحدوث دینامیكیةالتي تتعرض كثیرا لألحمال المناطقتستخدم في ال

).٣-٣(في عقدات بیت الدرج، كما في الشكلوتستخدم عادةالمنخفضة 

.عقدة مصمتة باتجاھین): ٣–٣(الشكل 

األدراج: ٣-٦- ٢

.من طوابق المبنىألدراج عنصر معماري یوجد في المباني لالنتقال بین مستویین في نفس الطابق أو بین عدد ا

.شاحط درج): 3- 4(الشكل 

الجسور: - ٣-٦- ٣
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:حیث تقسم إلى،أساسیة في المبنى تقوم بنقل األحمال الواقعة على األعصاب إلى األعمدةوھي عناصر 

).Rectangular(جسور - ١
.T-section)(جسور - ٢
).(L-sectionجسور - ٣

وبالكانات لمقاومة قوى القص والشكل ،ویكون التسلیح بقضبان الحدید األفقیة لمقاومة العزم الواقع على الجسر
.أنواع الجسور التي استخدمت في المشروعیبین ) 3-5(

.أنواع الجسور:)٥- ٣(الشكل 

االعمدة: - ٣-٦- ٤

وتنقلھا الجسور بدورھا إلى ،رحیث تنتقل األحمال من العقدة إلى الجسو،ھي عنصر أساسي ورئیسي في المنشأ
فیجب تصمیمھا بحرص لتكون قادرة على نقل ,ثم إلى أساسات المبنى، لذلك فھي عنصر وسطي وأساسي،األعمدة

:وتوزیع األحمال الواقعة علیھا،واألعمدة نوعین من حیث التعامل معھا في التصمیم اإلنشائي
).(short columnاألعمدة القصیرة - ١
).(long columnاألعمدة الطویلة - ٢

).3-6(مستطیلة كما في الشكل أما من حیث الشكل المعماري أو المقطع الھندسي فالمشروع یحتوي على أعمدة

.أنواع األعمدة): 3-6(الشكل 
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جدران القص: -  ٣-٦- ٥

ھي الجدران التي تحیط بیت الدرج، وجدران المصاعد، وأحیانا في بعض المناطق في المبنى حسب ما تقتضي 
قوى القص األفقیة التي قد یتعرض لھا المنشأ نتیجة ألحمال الزالزل والریاح الحاجة، ووظیفة جدران القص  مقاومة

إضافة إلى كونھا جدران حاملة، ویراعى توفرھا في اتجاھین متعامدین في المبنى لتوفیر ثبات كامل للمبنى والشكل 
.التالي یبین جدار قص مسلح) 3-7(

.جدار قص:)3-7(الشكل 

:٣األسـاسـات-٦-٦

األساسات ھي أول ما یبدأ بتنفیذھا عند بناء المنشأ، إال أن تصمیمھا یتم بعد االنتھاء من تصمیم كافة العناصر 
اإلنشائیة في المبنى، حیث تقوم األساسات بنقل األحمال من األعمدة والجدران الحاملة إلى التربة على شكل قوة 

-:وھي على عدة أنواع كما یلي،ضغط

:والتي تكون على أعماق قریبة من سطح األرض وھي: السطحیةاألساسات ●

.Isolated footing)(أساسات منفصلة - ١
).Compound footing(أساسات مزدوجة- ٢
.Strip footing)(أساسات شریطیة- ٣
).Mat footing(أساسات اللبشة - ٤

دم تواجد طبقات تربة یتم استخدامھا عندما تكون قوة التحمل للتربة صغیرة، أو عند ع: األساسات العمیقة●
.جیدة على أعماق قریبة
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.منفصلأساس )٣-8(الشكل 

:Expansions Joints((فواصل التمدد ٧-٣

:للمنشآت العادیة كما یلي) سم3- 2(یمكن تحدید المسافة القصوى لفواصل التمدد بسماكة 

.م في المناطق المعتدلة كما ھو الحال في فلسطین45إل 40من ●
.م في المناطق الحارة35إل 30من ●
ویمكن زیادة ھذه المسافات بشرط األخذ بعین االعتبار تأثیر عوامل االنكماش والتمدد ●

.والزحف
وفي حالة أعمال الخرسانة كالحوائط االستنادیة واألسوار یجب تقلیل المسافات بین ●

.خذ االحتیاطات الالزمة لمنع تسرب المیاه من خالل فواصل التمدداالفواصل و

.فاصل تمدد)٩–3(الشكل 
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: برامج الحاسوب التي سوف یتم استخدامھا٨-٣

١.AutoCAD (2016) for Drawings Structural and Architectural.
٢.For Text Edition (Microsoft Office (2010.
٣.Atir 12.
٤.ETABs 2017.
٥.SAFE 2016.
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Chapter Four

Structural Analysis and Design

4-1 Introduction.

4-2 Design Method and Requirements.

4-3 Check of Minimum Thickness of Structural Member.

4-4 Design of Topping.

4-5Design of Beam.

4-6 Design of Two way solid slab.

4-7 Design of Column ( C7) .

4-8 Design of Staircase .

4-9 Design of shear wall .

4
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4-1 Introduction:

Many structures are built of reinforced concrete: bridges, buildings, retaining walls, tunnels

and others.

Reinforced concrete is logical union of two materials: plain concrete, which possesses high
compressive strength but little tensile strength, and steel bars embedded in the concrete,
which can provide the needed strength in tension.

Plain concrete is made by mixing cement, fine aggregate, coarse aggregate, water, and

frequently admixtures.

Understanding of reinforced concrete behavior is still far from complete, building codes

and specifications that give design procedures are continually changing to reflect latest

knowledge.

Structural concrete can be classified into:

 Lightweight concrete with unit weight from about 1350 to 1850 kg/m3.

 Normal weight concrete with unit weight from about 1800 to 2400 kg/m3.

 Heavyweight concrete with unit weight from about 3200 to 5600 kg/m3.

4-2 Design Method and Requirements:

The design strength provided by a member is calculated in accordance with the requirements
and assumptions of ACI_code (318_08).

 Strength design method:

In ultimate strength design method, the service loads are increased by factors to obtain the
load at which failure is considered to be occurring.
This load called factored load or factored service load. The structure or structural element is
then proportioned such that the strength is reached when factored load is acting. The
computation of this strength takes into account the nonlinear stress-strain behavior of
concrete.
The strength design method is expressed by the following,

Strength provided ≥ strength required to carry factored loads.
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NOTE:

The statically calculation and the key plans dependent on the architectural plans.

 Code:
ACI
UBC

 Material:
Concrete  -B350

)(/35' 2 MPammNfc  For circular section

but for rectangular section ( MPafc 288.0*35'  ).

Reinforcement steel:

The specified yield strength of the reinforcement {fy = 420 N/mm² (MPa)}.

 Factored loads:

The factored loads for members in our project are determined by:

Wu = 1.2 DL + 1.6 LL ACI-code-318-08(9.2.1).

4.3 Checkof MinimumThicknessof Structural Member:

Table (4-1): MinimumThicknessofNonprestressed Beam or One-Way Slabs
UnlessDeflectionsare Calculated. (ACI- 318M-11).

)h(thicknessmumMini

Member
Simply

supported

One end

continuous

Both end

continuous Cantilever

solid one way

slabs
L/20 L/24 L/28 L/10

Beams or ribbed
one way slabs L/16 L/18.5 L/21 L/8

Table (4.1): Checkof Minimum Thicknessof
StructuralMember.
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 For Rib :

hminfor(one endcontinuous)=L/١٨.5=500/18.5=27.02 cm

hminfor(both endcontinuous)=L/21= 500/21=22.9 cm

Take Slab Thickness h=32 cm >hmin=27.02cm

H= 32 cm , ( 24 cm Hollow Block + 8 cm Topping )

4.4 Design of Topping:

 Statically System For Topping :

Consider the topping as strip of (1m) width, and span of mold length with both end fixed in the
ribs.

Fig 4.1: Topping Load.



Chapter Four Structural Analysis and Design

٣٨

 Load Calculations:

Dead Load:

CalculationParts of RibNo.

0.03*23*1 = 0.69 KN/mTiles1

0.02*22*1 = 0.44 KN/mMortar2

0.07*17*1 = 1.19 KN/mCoarse Sand3

0.08*25*1 = 2.0 KN/mTopping4

1.5*1 = 1.5 KN/mPartitions5

5.8KN/mSum =

Table ( 4.2 ): Dead Load Calculation of Topping.

Nominal total dead load = 5.8 KN/m

Nominal total live load = 4KN/m2.

Live Load :

LL =4 KN/m2

LL =4 KN/m2×1m=4KN/m

Factored Load :

WU = 1.2 ×5.8+ 1.6×4 =13.36 KN/m

Check the strength condition for plain concrete, øMn ≥ Mu, where ø = 0.55

Mn = 0.42 λ Sm (ACI 22.5.1, equation 22-2)

S .6 1000. 806 1066666.67
øMn =0.55×0.42×1×√28 ×1066666.67 ×10 =1.3 KN.m
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Mu = 0.28 KN.m (negative moment)

Mu = 0.14 KN.m (positive moment)

øMn>> Mu = 0.28 KN.m
No reinforcement is required by analysis. According to ACI 10.5.4, provideAs,minfor slabs as
shrinkage and temperature reinforcement.

ρshrinkage= 0.0018 ACI 7.12.2.1

As = ρ×b×htopping =0.0018 ×1000×80 = 144 mm2/m

Step (s) is the smallest of:

1. 3h = 3×80 =240 mm controlbyACI 10.5.4

2. 450mm.

3. S =380 2.5C 380 2.5 .20 330mm ACI 10.6.4 OR

S 300 =300 mm

… OK240 mm=maxTake ø 8 @ 200 mm in both direction , S = 200 mm <S

Fig 4.2: One Way Rib Slab (R1).
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Requirements For Ribbed Slab Floor According to ACI- (318-08) .

bw ≥ 10cm……………………………………………ACI(8.13.2)

Select bw=15 cm

h ≤ 3.5*bw  ……………………………….…ACI(8.13.2)

Select h=32cm<3.5*15= 52.5 cm

tf≥ Ln/12≥50mm …………………………………..ACI(8.13.6.1)

Select tf=8cm

 Material:

 concrete    B350                Fc' = 28 N/mm2

 Reinforcement Steel         fy = 420 N/mm2

 Section:

 B = 550 mm

 Bw= 120 mm

 h= 320 mm

 t= 80 mm

 d=320-20-10-14/2= 283 mm

:ystem and DimensionsSStatically

Fig 4.3: Statically System and Loads Distribution of Rib(R1).
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 Load Calculation:

Dead Load:

CalculationParts of RibNo.

0.03*23*0.55 = 0.38 KN/m/ribTiles1

0.03*22*0.55 = 0.36 KN/m/ribMortar2

0.07*17*0.55 = 0.65 KN/m/ribCoarse Sand3

0.08*25*0.55 = 1.1 KN/m/ribTopping4

0.24*25*0.15 = 0.9 KN/m/ribRC. Rib5

0.24*10*0.4 = 0.96 KN/m/ribHollow Block6

0.03*22*0.55= 0.36KN/m/ribplaster7

1.5*0.55= 0.82 KN/m/ribpartions8

Sum = 5.6KN/m/rib

Table (4.3): Dead Load Calculation of Rib(R1).

Dead Load /rib = 5.6 KN/m

Live Load:

Live load = 4 KN/M2

Live load /rib = 4 KN/m2 × 0.55m = 2.2 KN/m.

 Effective Flange Width ( Eb ):ACI-318-11   (8.10.2)

Eb For T- section is the smallest of the following:

Eb = L / 4 = 500/ 4 =125cm

Eb = 12 + 16 t = 12 + 16 (8) = 140 cm

Eb = be ≤ center to center spacing between adjacent beams = 55 cm. Control

Eb For T-section = 55cm .
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Fig 4.4: Shear and Moment Envelope Diagram of Rib (R1 ).

١- ٤-٤Moment Design for (R 1):

Design of Positive Moment for (Rib1 ):(Mu=22.2KN.m)

Assume bar diameter ø 14 for main positive reinforcement

d =h- cover - dstirrups 320 20 10 283
Check if  a>hf to determine whether the section will act as rectangular or T- section.

Mnf =0.85. . . .
= 0.85 28 550 80 283 10 254.47KN.m
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Mnf≫K 26.12 , the section will be designed as rectangular section withbe =550 mm.

Rn
. ^. 0.658

m . . 17.6
ρ 1 1 . . . 1 1 . . 0.00166
As,req = ρ.b.d = 0.00166 ×550×283 = 258.38. mm2

Check for As min:

A s min = ))((
)(4

dbw
fy

cf 
ACI-318 (10.5.1)

A s min=123.7

A s min= ))((
)(

4.1
dbw

fy

A s min=141.5 controls

Asreq= 258.38mm2 >Asmin= 141.5 mm2 OK

Use 2 ø 14 ,As,provided= 307.87mm2>As,required= 270.18 mm2 …. Ok

S 52 14 25
Check for strain:

a =
.. .. 9.878

x
. . 11.62

0.003 0.003 283 11.6211.62 .07 0.005
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Design of Negative Moment for(Rib1 ): (Mu=-16.9 KN.m)

d =h- cover - dstirrups 320 20 10 283
Rn

.. 0.426
m . . 17.6
ρ 1 1 . . . 1 1 . . 0.000984
As,req = ρ.b.d = 0.000984×550×283 = 153.16mm2

Check for As min:

A s min = ))((
)(4

dbw
fy

cf 
ACI-318 (10.5.1)

A s min=123.78

A s min= ))((
)(

4.1
dbw

fy

A s min=141.5controls

Asreq= 153.16mm2 >Asmin= 141.5mm2 OK

Use 2 ø 14 ,As,provided= 307.87mm2>As,required= 153.16mm2 ….  Ok

S 32 14 25
Check for strain:

a =
.. .. 9.878

x
. . 11.62

0.003 0.003 283 11.6211.62 0.07 0.005
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Shear Design for (R1):

Vu at distance d from  support= 24.2 KN

Shear strength Vc, provided by concrete for the joists may be taken 10% greater than for
beams. This is mainly due to the interaction between the slab and closely spaced ribs.(ACI,
8.13.8).

100.53 = 1.055
mm2/mstrip

Vc =
. . √28 150 283 10 41.18

S max→ 157
S max →≤600mm

Take (2 leg stirrups ) ø 8 @ 140 mmA .. 670.133 øVc =0.75×41.18 =30.885 KN

0.5 ø Vc =0.5×30.885=15.44 KN

0.5 ø Vc< Vu< ø Vc

for shear design, minimum shear reinforcement is required ( , ), Reinforcement but not
for exception..

Use stirrups (2 leg stirrups ) ø 8@150 mm , Av = 2 × 50.26 = 100.53 mm2

Avmin =

Avmin=100.53 = √28 1.145
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4.5 Design of Beam :

Fig 4.٥: Design of Beam (1).

 Material :

 concrete    B350                Fc' = 28 N/mm2

 Reinforcement Steel         fy = 420 N/mm2

 Section :

 B = 50 cm

 h= ٤٠cm (drop = 8 cm )

 d=400-40-10-20/2=340 mm
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 Statically System and Dimensions:

Fig 4.٦: Statically System and Loads Distribution of Beam (B 1).

 Load Calculations:

Fig 4.7: Shear and Moment Envelope Diagram of Beam (B1).
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 Moment Design for (B1):

Flexural Design of Positive Moment for(B1):(Mu=156.6KN.m)

Determine of  Mn,max

d=400-40-10-20/2= 340 mm37 37 . 340 145.7
a . 145.7 0.85 123.86
Mnmax= 0.85 f a *b( d - ) = 0.85*28*145.7*1000*(340-145.7\2 ) *10-6=926.385

KN.m

Mnmax = 0.9* 926.385= 833.75KN.m>156,6KN.m .

Design as singly reinforcement

156.6 100.9 1000 340 1.5
m . . 17.6
ρ 1 1 . . . 1 1 . . 0.0039
As = ρ.b.d = 0.0039×1000×264 = 1326mm2

Check for As,min:

Asmin = ))((
)(4

dbw
fy

cf 
= 1070.9 mm2

Asmin = ))((
)(

4.1
dbw

fy
= 1133.33 mm2Controls

As,Req= 1326mm2

Use 5ø 20Bottom, As= 1570>As,Req=1326 Ok
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Check spacing :

S 50 25 25
Check for strain:

a =
.. . 38.79

x
.. 45.63

0.003 0.003 340 45.6345.63 0.02 0.005
Flexural Design of Negative Moment for(B1):(Mu=137.8KN.m)137.8 100.9 1000 340 1.324
m . . 17.6
ρ 1 1 . . . 1 1 . . 0.003245
As = ρ.b.d = 0.003245×1000×340 = 1103.3 mm2

Check for As,min:

Asmin = ))((
)(4

dbw
fy

cf 
= 1070.9mm2

Asmin = ))((
)(

4.1
dbw

fy
= 1133.333 mm2Controls

As= 1103.3

Use 5ø 18,As= 1272.34 >As= 1133.33 -Ok
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Check spacing :

S 152.5 25 25
Check for strain:

a =
.. .. 22.45

x
.. 26.41

0.003 0.003 341 26.4126.41 0.0357 0.005
 Shear Design for (B 1):

Vu,max = 150.8 KN.

d= = 400 40 10 341 .
Vc = . √28 1000 341 10 300.73
S max→d/2=170.5mm

S max →≤600mm

Take (2 leg stirrups ) ø 8 @ 150 mm

A_v=(2*50.26)/0.15=670.133

øVc =0.75×300.73 =255.54 KN

0.5 ø Vc =0.5×30.885=112.7 KN

0.5 ø Vc< Vu< ø Vc

for shear design, minimum shear reinforcement is required (A_(v,min)), Reinforcement but
not for exception..

Use stirrups (2 leg stirrups ) ø 8@150 mm , Av = 2× 50.26 = 100.53 mm2

Avmin =1/16 √(f_c^' )  (b_w s)/fyt≥1/3  (b_w s)/fyt

Avmin=100.53 =1/16 √28 150/420 →s=1.181m
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4.6 Design of Two Way Solid Slab :

Figure 4.8 : Two way solid slab

The overall depth must satisfy ACI Table (9.5.a):
Min H (deflection requirement):
H = L/24 = 570/24 =23.75

For two way solid slab, will use thickness of slab 25 cm.
:

CalculationParts of RibNo.

0.03*23*1 = 0.69 KN/mTiles1

0.02*22*1 = 0.44 KN/mMortar2

0.07*17*1 = 1.19 KN/mCoarse Sand3

0.02*22*1 = 0.44 KN/mplaster4

0.25*25 = 6.25KN/m^2RC. Solid slab5

2.3*1 = 2.3 KN/mPartitions6
11.31KN/mSum =

Table ( 4.4 ): Dead Load Calculation of solid slab.
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Live Load For Solid slab = 4*1 =4Kn/m

(Vu=74.7 Kn)

Assume bar diameter ø 12 for main reinforcement

d =h- cover 350 20 324
Vc = √24 1000 324 264.5 KN
Φ* Vc = 0.75* 264.5 = 198.4  KN> Vu = 74.7  KN…... Thickness Is Enough (No need for
shear)

1- Design of Bending Moment ( Mu=102.7 KN/m) :-

d =h- cover 350 20 324
Rn

.. 1.09
m . . 20.6
ρ 1 1 . . . 1 1 . . 0.00266
As,req = ρ.b.d = 0.00266×1000×324 = 862.2 mm2

Check for As, min:-

Asmin =
))((

)(4
dbw

fy

cf 

=
324*1000*

420*4

24

= 944.8 mm2

Asmin =
))((

)(

4.1
dbw

fy =
324*1000*

420

4.1

= 1080 mm2Controls
Use ø12 @125 mm ,As,provided= 904.32 mm2>As,required= 862.2 mm2…  Ok

Number of bars required in 1m strip = 904.32/113.9 = 8 bars
Then use 8 ø 12@ 12.5 cm
Check for strain:

a =
.. .. 18.61

c
.. 21.90.003 0.003 324 21.921.9 0.0412 0.005

As,req= As,min =0.0018*1000*250 = 450 mm2
Use ø12 @ 200 mm As, provided= 569.5 mm2 >As,required= 450 mm2… Ok

Top Reinforcement :

As,min =0.0018*1000*250 = 450 mm2
Use mesh ø12 @ 200 mm .
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4.7 Design of Column (C7) :

4-8-1 Design Data:
The following table and figures gives the design parameters of column (11) Ground Floor:

.

Concrete cover

4-٧-2 Factored Loads:1.2 1.61.2 4000 1.6 1200 49920
4-٧-3 Selecting Column Dimenssion:
AssumAst = 0.015Ag, 0.85 0.85. .49920 10 = 0.75*0.85[0.85*24*(Ag-0.015Ag)+(0.015Ag*420)]2966.8 mm2

Ag=π/4 . D22966.8 = π/4 . D2

D= 614.75 mm, take D= 700 mm

Ag= π/4 .700
2

=384650mm
2, 0.85 0.85.24 384650 . 420

Ast= 10732.23 mm
2

Use ( 23Ǿ25 with As= 11270mm
2

>Ast= 10732.23 mm
2
)/ = 0.015

Table (4-5): Design Data of column (1).
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Design Spiral rein. :

Use  Spiral Ǿ10 with As =78.54  mm
2

Dch= D-2.Cover

Dch = 700-(2*40)=620 mm

Ag= π/4 . D
2

=3846.5cm
2

Ach= π/4 . Dch
2

=3017.54 cm
20.45 1 . =0.0145

4 . Dch24 78.54 620 10. 620 620 0.0145
S=34.38 cm

Check for code req. :

1- clear spacing longitudinal bar diameter of the centroidial circle of bar:

1-700-40*2-10*2-25 = 575 mm

56 mm > 40 mm
> 1.5 db=1.5*25 =37.5 cm
2- 0.01 < 0.0164< 0.08
3- NO of bar 23> 6- for circular member enclose by spiral -ok
4- min. spiral Ǿ10 - ok
5- clear spacing for one loop :
Clear spacing = S-ds = 75– 10 = 65 mm

25 mm <65 < 75 mm –ok

Figure 4.9 : Details of column.
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.التوصیات٣- ٥
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-:مقدمة١-٥

بعد دراسة جمیع ،رتم الحصول على مخططات معماریة تفتقد إلى الكثیر من األمو،في ھذا المشروع

.المقترح بناؤھا في رام اهللاشركةالشاملة للالمتطلبات تم إعداد المخططات المعماریة والمخططات اإلنشائیة 

ویقدم ھذا التقریر شرحا ،وتم إعداد المخططات االنشائیة بشكل مفصل ودقیق وواضح لتسھیل عملیة البناء

.لجمیع خطوات التصمیم المعماریة واالنشائیة للمبنى

-:النتائج٢-٥

یجب على كل طالب أو مصمم إنشائي أن یكون قادرًا على التصمیم بشكل یدوي حتى یستطیع امتالك . ١

. الخبرة والمعرفة في استخدام البرامج التصمیمیة المحوسبة

من العوامل التي یجب أخذھا بعین االعتبار، العوامل الطبیعیة المحیطة بالمبنى وطبیعة الموقع وتأثیر . ٢

.ة على الموقعالقوى الطبیعی

من أھم خطوات التصمیم اإلنشائي، كیفیة الربط بین العناصر اإلنشائیة المختلفة من خالل النظرة . ٣

الشمولیة للمبنى ومن ثم تجزئة ھذه العناصر لتصمیمھا بشكل منفرد ومعرفة كیفیة التصمیم، مع أخذ 

. االعتبارالظروف المحیطة بالمبنى بعین 

.٤٠٠KN/m2تحمل التربة ھي القیمة الخاصة بقوة. ٤

في كثیر من العقدات نظرًا لطبیعة وشكل ) Ribbed Slab(لقد تم استخدام نظام عقدات المفرغة. ٥

في مناطق بیت الدرج، نظرًا لكونھا أكثر Solid Slab)(كما تم استخدام نظام العقدات المصمتة ،المنشأ

.فاعلیة من عقدات األعصاب في تحمل ومقاومة األحمال المركزة

-:برامج الحاسوب المستخدمة.٦

-:ھناك عدة برامج حاسوب تم استخدمھا في ھذا المشروع وھي

a.AUTOCAD)لعمل الرسومات المفصلة للعناصر اإلنشائیةوذلك-):٢٠١٨.

b.ATIR: -للتصمیم والتحلیل اإلنشائي للعناصر اإلنشائیة.

c.Microsoft Office XP:- تم استخدامھ في أجزاء مختلفة من المشروع مثل كتابة النصوص

.وإعداد الجداول المرافقة للتصمیم، والتنسیق وإخراج المشروع

.األحمال الحیة المستخدمة في ھذا المشروع كانت من كود األحمال األردني. ٧
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الصفات التي یجب أن یتصف بھا المصمم، صفة الحس الھندسي التي یقوم من خاللھا بتجاوز أیة من. ٨

.مشكلة ممكن أن تعترضھ في المشروع وبشكل مقنع ومدروس

وھي ،تم في ھذا القسم من العمل على المشروع وضع حلول أولیة ستخضع لمزید من الدراسة. 9

.قابلة للتغییر .

معماریة لھ دور كبیر في إیجاد الحلول اإلنشائیة المالئمة لنوع االستخدام في إن فھم المخططات ال.10

.المبنى

إن القدرة على الحل الیدوي ضروریة للمصمم اإلنشائي للتأكید على حل البرامج المحسوبة وفھم .11

طریقة عملھا

لیتم تصمیمھا تصمیما جیدا وذلك ،ومع آلیة عملھا،وكیفیة التعامل معھا،التعرف على العناصر اإلنشائیة.12

.یحقق األمان والقوة اإلنشائیة

- :التوصیات٣-٥

.یجب أن یكون ھنالك تنسیق بین المصمم المعماري واإلنشائي خالل عملیة التصمیم حتى ینتج مبنى متكامًال إنشائیًا ومعماریًا.١

.نةیوصى بتنفیذ المشروع حسب المخططات المرفقة بالمشروع بأقل تغییرات ممك.٢

.ینصح بوجود مھندس مشرف لإلشراف على التنفیذ وأن یلتزم بالمخططات والشروط لضمان التنفیذ األفضل للمشروع.٣

إذا تبین أن قوة تحمل التربة أقل من القوة التي تم تصمیم المشروع بناًء علیھا؛ فإنھ یجب إعادة تصمیم األساسات .٤

.وفقًا للقیمة الجدیدة

.للمخططات التنفیذیة فإن ھذا المشروع یعتبر جاھزًا للتنفیذ إنشائیًا ومعماریًابعد المراجعة الشاملة .٥

للمشروع قبل المباشرة في التنفیذ إلدخال أي تعدیالت محتملة علیھ والمیكانیكيیجب استكمال التصمیم الكھربائي .٦

.من الناحیة اإلنشائیة
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مت حبمد اهللا
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