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 االهداء  

ي  
ي الشاف  ي الحياة , يا بلسم قلب 

ي ف 
ي الغالي , يا أول نظراب  ي  , أب 

يا من وجدت ف 

ي النابض,يا ليتها االيام تهدى و السنير  مثل ما   ي يا قلب  الحياة ألبرك بعد عبادة رب 

ي  الهديتك عمري   تهدى الهدايا بالتمام 
ي كل خير أراه أرى وجهك,و ف 

ي ف  ,اب  ي يا اب 

ي ذخرا و فخرا . كل نعمة استشعرها أعلم أن رضا ك سببها دمت لي أب   

 

ي  أمي  
ي غادرت الحياة بصمت و تركت لنا اجمل الذكريات الب 

اللهم ارحم امي الب 

ها روضة من رياض   ي اجعل قي  ي ارحمها و اغفر لها و اعف عنها رب  ال تنىس رب 

ان حسناتها  ل كل من استفاد من هذا العلم صدقة  ع الجنة و اج ي مير 
جارية لها ف 

  .  اللهم ارحم امي و اسكنها الفردوس االعل يا رب العالمير 

 

ي فرح قلبها و سهل امرها و كن معها و أسعدها و انر  اخ  ي يا رب  ي يا فرحة قلب 
ب 

ي و جودها . 
 درب  ها و ال تحرمب 

 

ي  
  و الحنان يا رب احفظها المشاعر الجميلة و الحياة السعيدة و نبع الحب  زوجب 

. و رعاها برعايتك   

 

ي الدنيا و االخرة و  
ي فأسألك يا هللا ان ترفع درجاتهم ف 

اوالدي يا رب هم قرة عيب 

 .  ان تكتبهم من سعداء الدارين و ان تحفظهم لي من كل شر

 



 
 

 

 الشكر و التقدير 

 

ي 
ي و أعزاب 

 أحباب 

 

كل الشكر و التقدير ال كل من ساهم بنجاح هذا العمل   اقدم  

ي بها نحو النجاح كما اتقدم بكل ا قو أ ل او  ا فع أ سواء كان ب 
ل دفعب   

االمتنان    و   شكر ل ا   أخص الشكر و التقدير ال االكاديمية العربية الدولية و    

ي تخصص الباكلوريو   ال
كل من  الداخلي و يم  التصمس  الهيئة التدريسية ف   

ي 
ي  رافقب 

ي   و ساعدب 
ي     لنجاح و ال كل ا ف 

ي الذين ساندوب 
زمالب   

 

شكرا جزيال لكم    
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ص الملخ   

ي ل مشكلة عدم اال استشعار تم  
ة من    مام بصناعة البالط الخزف  يحة كبير عند شر  

و عدم    مشاريعهميعملون عل بناء او ترميم  الذين  مقبلير  او االشخاص ال   

ي ال الب   نواعا   بير   للفروقات  معرفتهم
ي  الكبير  و التطور   هو استخدامات   ط الخزف 

ف   

 هذه الصناعة. 

ي ة عن  يحتوى البحث عل دراس 
باالضافة ال    صناعة البالط الخزف   

ي تتناول عدم المام عدد كبير من االشخاص باالستخدامات  
 تحديد المشكلة الب 

ي  
.  الصحيحة النواع البالط الخزف   

 

انواع و سوف نتناول بالبحث نبذة عن تاري    خ هذه الصناعة و سيتم عرض    

ي الفضائات  
ي و مواصفات كل نوع من انواعة و استخداماته ف 

البالط الخزف   

ي هذا المجال  تطور الصناع  الداخلية و  
ة ف   

كير  باالضافة  
كفاءة عالية  الوصول ال  لمام بهذا المجال و  عل اهمية اال  ال الي 

ي   االشخاص  لدى
ي   مناسبةال خيارات  ر ال ختيا ا  ف 

و تحقيق    من البالط الخزف 

ي   الجودة و االستدامة  الجمال و   النتيجة المطلوبة و هي 
  الفضاء الداخلي   ف 

ي المختلفة. المستخم فيه خامات و  
انواع البالط الخزف   
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 المقدمة 

ي مخيلة الجميع الكثير من االفكار و االسئلة    االنتهاء من بعد  
وع يخطر ف  المخطط المعماري للمشر

ي االسواق بما يتعلق 
ي ظل التنوع الكبير ف 

ي تنهمر بشكل متتالي و بطريقة عشوائية ف 
ي البالط    و الب 

ف 

ي الخاص باالرضيات و الجدران 
دورات المياة و المغاسل و المطابخ و االرضيات  لكل من    الخزف 

ي تحتوي عل كم هائل من  الداخ 
لية و الخارجية و ستجد نفسك تتطرح الكثير من االسئلة الب 

 التفاصيل و منها 

ي   -
     ؟   ماهو بالط الخزف 

ي   هي   ما   -
؟   انواع بالط الخزف   

ي ما ه   -
ي    الذي   و نوع البالط الخزف 

؟ كل فضاء داخلي سأستخدمه ف   

ي المناسب لكل فضاء داخلي ؟     -
ما هي مواصفات البالط الخزف   

كيف سأعرف الكميات لهذه المساحات و طرق حسابها ؟     -  

كيب الصحيحة    - ي   للبالط كيف ستكون طرق الي 
ي    الخزف 

؟   الفضاء بالشكل الصحيح ف   

ي احتاج لها ؟ ير  و المها  كيف سأستطيع حساب تكاليف   -
انية الب   

 

ها الكثير بعد هذه   ي ستوفر عليك  يجب عليك تحديد   االسئلة و غير
نقطة االنطالق الصحيحة الب 

نتيجة واحده و سؤال واحد فقط  هنا سوف تصل ال    من   و   و المال وقت و الجهد  الكثير من ال

.... هو   

 من اين ابدأ ؟ 

ي و    هو دراسة ما    وهي   جاءت فكرة البحث من هنا  
ي  التقنيات  ما هي  البالط الخزف 

الحديثة ف 

ي و معرفة  عملية  جعل    و   صناعته 
عملية ممتعة و سهلة و    استخداماته اتقان اختيار البالط الخزف 

و المال و يمكن التحكم بها بشكل    لوقت و الجهد جعل منها تجربة ناجحة خالية من خسارة ا ن

ي هذا البحث  تغطية الكثير من و سوف    و بسيط   سهل 
ي يجب االستناد عليها   احاول ف 

  القواعد الب 

وح   افضل النتائج. بأسلوب مبسط و ميش للحصول عل   و   و اعطاء الكثير من االمثلة و الشر  
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ح  :  أهمية البحث المقي   

ي من حيث  تكمن اهمية هذه الدراسة 
ي التعرف عل صناعة البالط الخزف 

  ف 

ي نجاح 
ي تساهم ف 

ي االنواع و اهم المواصفات الب 
وع و معرفة االهمية الب    المشر

  ناحية الجمال و الجودة و االستدامة حيثمن   مواصفاتها تقدمها تلك االنواع و  

  انها تمثل جزء كبير من مساحات الفضائات الداخلية و اذا تم استخدامها 

ي هذا الفضاء فانها تحقق 
  بحسب متطلب كل فضاء و احتياجات االشخاص ف 

ي تحقيق الناحية الجمالية و  و تكون    الهدف المنشود منها 
اهمية الدراسة ف 

اختيار االصناف بالشكل الصحيح يعمل عل تعزيز    الوظيفية معا و العمل عل

ي عامة و 
ي الفضاءات الداخلية خاصة    االستدامة للمباب 

فتتيح له  راحة المجتمع ف 

 االبداع و االنجاز الدائم. 

   :   مشكلة البحث

ي  
ي تعاب 

عدم مراعاة النواحي    منها الفضاءات الداخليةان ابرز المشاكل الب 

ي و   الوظيفية معا و    الجمالية
ي البالط الخزف 

ي للقائمير  عل ف 
  عدم االلمام الكاف 

ي و انواعة و استخداماته و اين الفضاءات الداخلية  
ي صناعة البالط الخزف 

و    ؟ف 

ي هذا المكان  يجب استخدام  كيف؟  و    لما؟
الصحيح و  هذا النوع تحديدا ف 

فمثال قد نجد فضاء يرىع فيه جميع النواحي    توافق مع صناعته و مواصفاتهالم 

ي و  الجمالية  
ي المقابل هناك عدم المام للبالط الخزف 

ظيفية له  الو   نواحي لل  لكن ف 

عدم االستدامة  و اهمال للمواصفات عل حساب الشكل الجمالي مما يؤدي ال  

ي الفضاء الذي تم استخدامه فيه . 
     للصنف ف 
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   :   فروض البحث

ي . -1
ض االلمام بصناعة البالط الخزف  ان في   

ي من الناحية الوظيفية و الجمالية. -2
ي البالط الخزف 

ض العناية ف  ان يفي   

ي تحديد االنواع المناسبة للفضاءات المناسبة من حيث  -3
ض االلمام ف  ان يفي 

 االنواع و المواصفات. 

ي وفقا لالش -4
ض استخدام البالط الخزف  اطات الفنية و معاير المصنع  ان يفي  ي 

الفضاء و االستدامة. لرفع كفاءة   

:   منهجية البحث  

ي يتم   للبحث  واحد  تتبع هذه الدراسة اسلوب و منهج
: المنهج االستقراب 

ي تعزز الدراسة. 
ونية الب   االستعانة بالكتب و المواقع االلكي 
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 الفصل الثاب 
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بالط الخزف ال ما هو    
 

 لالجابة عل هذا السؤال يجب علينا معرفة ما هو البالط ؟ و ما هو الخزف ؟ 

 اوال : البالط  

ي د و رات المياة و  
 البالط  ه و   مادة بناء ت زين   بها األرضيات والجدران واألسقف  و ايضا ف 

ها من االستخدامات الديكورية   ي صنع   المغاسل و المطابخ   وحب  أسطح  الطاوالت   و غير

   البالط   من  الخزف   ومن المعادن ومن  الزجاج   ومن الحجر المصقول. ال يعرف   تاري    خ 

   البالط ولكن يرجح أن يكون الفرس هم أول من استعمله وعنهم أخذه المسلمون بعد 

ي أبىه حلله إل ا لعالم ولعل أشهر البالطات المزينة   
   الفتوحات وقاموا بتطويره ونقله ف 

ينات  ي أذهلت وما تزال تبهر الغرب بدقة التبليط  و الي  
 هي مساجد وقصور غرناطة الب 

   الهندسية . 

 ثانيا : الخزف  

ا لخزف هو زينة مصنوعة من المواد غير العضوية، غير المعدنية، صلبة وهشة  مرن   جدا  

ي الفخارية والتماثيل الزخرفية   
، ينتج بها العديد من األشياء مثل األواب  ي   وضعه الطبيعي

ف 

ي الطالءات المقاومة للحرارة العالية و  
ها من االشياء   كما أنها تستخدم ف  و البالط و غير

يائية وارتفاع درجة انصهاره. عادة لون الخزف أبيض،   ذلك لخ صائصه الكيميائية والفير 

  ، يمكن مزجه بمواد مختلفة وملونة. الفخاريات عادة ما تتألف من مواد مختلفة  : الطير 

والفلسبار، رمل، أكسيد الحديد واأللومنيا والكوارتز. الخزف  هو الطير  المزجج  

ي الوقت الحاض  أصبح الخزف من  
والمفخور. يرجع تاري    خ الخزف إل أ قدم العصور ف 

اموس(   أحد الفنون التشكيلية.   ال خزف   وهو   فن  قديم وأما بالغة السنسكريتية ف أ سمه)كير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B6%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
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ية ولم يعرف حب    ي تاري    خ البشر
أين بدأ أو    االن فن الخزف من أقدم الحرف والفنون ف 

ي تتحول إل طير     االرض و   االمطار مب  ولكنه وليد الحاجة والصدفة معا فمياه  
ابية الب  الي 

والخطوات شكلت تقعرات امتألت بالمياه    االرجل بفعل المطر ثم تطبع عليها بصمة  

ي عرص الزراعة احتاج    االنسان فعرف منها  
يحفظ فيها    اشياء كيف يحفظ سوائله وف 

ي صنعها    االشكال الحبوب خاصة بعد أن جفت الطينة ثم عرف النار وقام بتسوية  
الب 

تنهار بفعل المياه والسوائل ثم عرف أن الرمال تنصهر    ال   من الطير  لتصبح أكير صالبة و 

ي  بفعل النار وتتحول إل زجاج فكانت الطبقة الزجاج 
ي تسد المسام ف 

ي ية الب 
  االواب 

ي الفخار المسامي  
الفخارية وتزيد الفخار صالبة وأصبح عنده نوعير  من المنتج الطيب 

ي شفاف وأحيانا ملون وتطور من أدوات نفعية إل فنون    أل والخزف المطلي بطا  زجاح 

ي    بالطالت وعرف أيضا باسم الخزف بعد تزجيجه  
الزجاجية واسم خزف اسم إغريق 

ي فنون الفخار والخزف  مأخوذ  
اميكوس أي صانع الفخار وأعظم ما أنتج ف  من كلمة كير

ي ضمتها هذه الحضارة وتنوع    االسالمية هو ما أنتجته الحضارة  
لتعدد البلدان الب 

ي عرفها صانعو الفخار   االساليب 
اطورية االسالمية   والتقنيات الب  ي ظل االمي 

     ف 

 خصائص الخزف : 

. الخصائص الكيميائية : مقاومته للتأكل عالية جدا    

ي مجاالت حرارية  الخصائص ال 
حرارية : مقاومته النتقال الحرارة عالية لذا يستخدم ف 

 عدة و بشكل خاص كعازل حراري . 

كمادة اساسية ضعيف تحت تأثير قوة الشد و يتحمل قوة  الخصائص الميكانيكية :  

رن بالفلزات مثال . القص ان وجدت و هو اضعف اذا ما ق   

ي  
ي التطبيقات الب 

الخصائص الكهربائية :  تزداد أهمية الخواص الكهربائية لهذه المواد ف 

 تعتمد عل مقياس ذرات من رتبة الميكرو أو النانو   . 
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و بعد ان تعرفنا عل كل من البالط و الخزف يمكننا االن االجابة عل  

ي  ؟ 
 السؤال الرئيىسي و هو : ما هو البالط الخزف 

ي : هو عبارة عن بالط مصنوع من الخزف مع اضافة عدة مواد  
ا لبالط الخزف 

كيميائية محسنة عل حسب نوع الخزف  وعل حسب استخداماته  و يستخدم  

ي تغطية االرضيات و الجدران الداخلية و الخارجية و الذي يعمل عل حمياتيها  
ف 

ها من   من العوامل البيئية المختلفة مثل االمطار و الرطوبة و الحرارة و غير

ي و  الفضاءات  الداخلية و الخارجية . 
 العوامل البيئة و يعمل عل استدامة المباب 
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ي تاري    خ  
صناعة البالط الخزف   

 

ق االوسط القديم    الشر

ي تشوغا  اول  
ي المعبد العيالمي ف 

دليل عل الطوب المزجج هو اكتشاف الطوب المزجج ف 

زنبيل يعود تاريخه إل القرن الثالث عشر قبل الميالد. تم استخدام الطوب المزجج  

ي بالد ما بير  النهرين  
القديمة بالد ما بير  النهرين ،  والملون لعمل نقوش منخفضة ف 

ي أعيد بناؤها جزئًيا اآلن    575وأشهرها بوابة عشتار من بابل )حوالي  
قبل الميالد( ، والب 

اد الحرفيير  من بالد ما بير  النهرين لقصور   ي مكان آخر. تم استير
ي برلير  ، مع أقسام ف 

ف 

اطورية الفارسية مثل برسيبوليس  فف بالشمس أو  كان استخدام الطوب المج  .   اإلمي 

ي بالد ما بير  النهرين حيث تم العثور عل طير  النهر  
اللي   هو الطريقة الرئيسية للبناء ف 

ة عل طول نهري دجلة  و الفرات . قد تكون ندرة الحجر هنا حافًزا لتطوير تقنية    بكير

صنع الطوب الذي يعمل بالفرن الستخدامه كبديل. لتقوية الجدران المصنوعة من  

ي  الطوب المج 
ي للمباب 

ي واف  فف بالشمس ، بدأ استخدام الطوب المحروق كغطاء خارح 

األكير أهمية مثل المعابد والقصور وأسوار المدينة والبوابات. صناعة الطوب المحروق  

هي تقنية فخار متقدمة. الطوب المحروق عبارة عن كتل صلبة من طير  يتم تسخينها  

اوح بير   
ي أفران إل درجات حرارة تي 

درجة مئوية درجة مئوية ،    1150رجة و  د   950ف 

ا هو كائن متير  للغاية. مثل الطوب المجفف بالشمس ، تم  
ً
والطوب المشتعل جيد

ي قوالب خشبية ولكن بالنسبة للطوب ذي الزخارف البارزة ، كان ال بد من صنع  
صنعه ف 

ص خا   قوالب   
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 شبة القارة الهندية القديمة  

تم اكتشاف غرف ذات أرضيات مبلطة مصنوعة من الطير  مزينة بأنماط هندسية  

  دائرية من بقايا قديمة ل  كاليبانجان ، باالكوت  

ي  و    
ي القرن الثاب 

من قبل ملوك السنهاليير  من العصور القديمة  تم استخدام البالط ف 

ي 
 حمامات  شيالنكا ، وذلك باستخدام الحجر المصقول المصقول عل األرضيات وف 

ا ، ويتضح ذلك من  
ً
السباحة. يعتي  المؤرخون أن تقنيات وأدوات التبليط متطورة جد

 خالل الصنعة الدقيقة والمالءمة الدقيقة للبالط.  

 ايران القديمة  

ي  
تضاريس مصنوعة من بالط القرميد المزجج ، من األخمينية زخرفة قرص داريوس ف 

اطورية األخمينية  .  سوزا  ي ذلك قرص  اإلمي 
ي مزينة ببالط القرميد المزجج ، بما ف 

مباب 

ي 
ي برسيبوليس   سيوسا   داريوس الكبير ف 

ي ف 
اطورية الساسانية    والمباب  الالحقة اإلمي 

استخدمت البالط المزخرف بتصميمات هندسية وأزهار ونباتات وطيور وبشر ، مزجج  

د بسماكة تصل إل سنتيمي  واح   

 التاري    خ االسالمي  

ي 
  أصفهان ، إيران مسجد الشاه ف 

ي المساجد و  
ي إيران تتكون أساًسا من زخارف هندسية ف 

الفسيفساء اإلسالمية المبكرة ف 

ي  
ي شائًعا ف  وزي النموذح  ي    ح ، مصنوعة من الطوب المزجج. أصبح البالط الفير ض 

ي الغالب لكتابات كوفية عل جدران  
القرنير  العاشر والحادي عشر ويستخدم ف 

ي أصفهان ) المساجد. يعتي  مسجد  
م( وجامع    1147م( ، وقبة المراقة )   1122السيد ف 

ا بهذه    1212غوناباد ) 
ً
ي قزوين مؤرخة أيض

م( من أفضل األمثلة. قبة جامع عتيق ف 

ة  . الفي   

وزي المع مقارن . النصف األول من القرن الخامس عشر ، شاه زنده   توموريد فير
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ي للبالط الفارسي خالل   ي هذه التقنية ، تم  بدأ العرص الذهب 
اطورية التيمورية . ف  اإلمي 

ة وتجميعها عن طريق صب الجص   تقطيع البالط أحادي اللون إل قطع هندسية صغير

. لكن   ي
السائل بينها. بعد التصلب ، تم تجميع هذه األلواح عل جدران المباب 

سطح  الفسيفساء لم تقترص عل المساحات المسطحة. تم استخدام البالط لتغطية األ 

الداخلية والخارجية للقباب. من األمثلة التيمورية البارزة لهذه التقنية: جامع يزد  

از )   1418م( ، مسجد جوهرشاد )   1324-1365)  ي شير
م( ،    1615م( ، مدرسة خان ف 

(    م   1444و )   

ة ، أو   ة البيضاء الممير  ة ، مع الجير ي هذا الوقت تشمل بالط الجير
تقنيات أخرى مهمة ف 

طة  .  األشر  

ي يتم فيها وضع  
المحراب ، كونها النقاط المحورية للمساجد ، كانت عادة األماكن الب 

ي أصفهان  
ي مدرسة إمامي ف 

ا. يعد محراب القرن الرابع عشر ف 
ً
أعمال البالط األكير تعقيد

 فن الخطاط اإلسالمي والزخرفة المجردة. القوس  
ا عل االتحاد الجمالي بير 

ً
 بارز

ً
مثاال

ي  المدبب ، الذي يؤ 
ي المستخدم ف 

ا بالخط الكوف 
ً
طر محراب المحراب ، يحمل نقش

. القرن التاسع قرآن   . 

  . ي أصفهان من القرن السابع عشر
ي إيران هو شاه مسجد ف 

أحد أشهر التحف المعمارية ف 

 رئيسًيا عل فسيفساء البالط وتضم قاعة الصالة الشتوية واحدة من  
ً
تعتي  قبتها مثاًل

ي ال   أفضل مجموعات بالط 
عالم. كان البد من تصنيع مجموعة متنوعة من البالط من  ف 

أجل تغطية األشكال المعقدة للقاعة بأنماط فسيفساء متناسقة. كانت النتيجة انتصاًرا  

. تقنًيا باإلضافة إل عرض رائع للزخرفة المجردة   

ة الصفوية ، غالًبا ما تم استبدال الزخارف الفسيفسائية  ن(.  )سبعة ألوا   بتقنية   خالل الفي 

ِجَجت وأطلقت النار بعد ذلك. إل  
ُ
ُرسمت الصور عل بالطات مستطيلة عادية ، وز

ا من الحرية للفنانير   
ً
جانب األسباب االقتصادية ، أعطت طريقة األلوان السبعة مزيد

ة قاجار ، عندما تم تمديد لوحة األلوان   ا أقل. كان شائًعا حب  في 
ً
وكانت تستغرق وقت
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ت   أسود ، أبيض ،  باللون األصفر والي 
ً
. كانت األلوان السبعة لبالط هفت رانج عادة قالي

وزي ، أحمر ، أصفر و تزلف  . فوق سطح البحر ، فير   

لوحتان من الخزف من الخزف مطليان ب  ملون المع فوق طالء أبيض. )إيران القرن  

 )  التاسع عشر

ي معظم العالم اإلسالمي ، وال  
سيما فخار إزنيق من تركيا  التقليد الفارسي استمر وانتشر ف 

. تم تزيير  القصور   ي القرنير  السادس عشر والسابع عشر
اطورية ف  تحت العثمانية اإلمي 

حة  ي العامة و المساجد و األض 
ة ذات ألوان زاهية   والمباب  ,عادة  بشكل كبير بأنماط كبير

ي ذلك الزخارف الزهرية والخط  
وكذلك  بزخارف نباتية و أفاريز ذات تعقيد مذهل ، بما ف 

. ة األنماط الهندسي   

ي آسيا الوسىط )القرنير  السادس عشر والسابع  
ي بخارى ف 

ي اإلسالمية ف 
المباب 

ا أزهاًرا متطورة  
ً
( تعرض أيض ي جنوب آسيا المعالم األثرية  عشر

. ف  ا الحلي
ً
جد

ة   ي أصبحت أعمال البالط من بالد فارس سمة ممير 
والمزارات المزينة ب  كاسر

حة ملتان و   ي الهور كواحد من روائع أعمال  ألض 
ز مسجد وزير خان ف  السند . يي 

ة موغال  ي من في 
. زمن كاسر   

ي ، مكناس ، المغرب 
 زليج أعمال القرميد ف 

ة   ي اللغة العربية شمال إفريقيا بالطات ملونة صغير
تستخدم تقليد الزليج ف 

ي منتصف الطريق 
إل    بأشكال مختلفة لعمل أنماط هندسية معقدة للغاية. إنها ف 

الفسيفساء ، ولكن نظًرا ألنه يجب أن يتم تركيب األشكال المختلفة مًعا بدقة ،  

ة   فإنها تقع تحت البالط. كما أن استخدام الحقول الزجاجية الملونة الصغير

 من المعدن كدعم 
ً
اميك بدال . يجعلها تشبه إل حد ما المينا ، ولكن مع السير  
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ي العصور الوسىط 
 أوروبا ف 

ي  استخدمت أور 
ي العصور الوسىط بشكل كبير البالط المطلي ، مما أدى ف 

وبا ف 

ي نجا القليل منها. تم  
بعض األحيان إل إنتاج مخططات معقدة للغاية ، والب 

 تصوير القصص الدينية والعلمانية. مثال عل ذلك البالط الخيالي الذي يحتوي  

ي جان فان إيك  
ي  1434عل مشاهد من العهد القديم عل األرض ف 

  البشارة ف 

ظهر  
ُ
بالط ترنج واشنطن . ت  

ي مشاهد الطفولة من حياة المسيح ،   
يطاب  ي المتحف الي 

ي القرن الرابع عشر ف 
ف 

ي حير  أن 
 من أرضية ، ف 

ً
ي القرن الثالث عشر عل  ربما لجدار بدال

بالط كرتىسي ف 

الرغم من أنه من دير ، تظهر مشاهد ريتشارد قلب األسد يقاتل مع صالح الدين  

ي  
ي العصور الوسىط إلنشاء  ف 

عمل عالي الجودة. تم استخدام بالط الرسائل ف 

. مسيحي نقش عل كنيسة طابق   

 القرن السابع عشر بالط دلفت بالط أزرق وأبيض مع وحش البحر 

 بتصميم مطلي 
ً
ا(  دلفتور بالط جدران ، عادة ً ا فقط )صغير

ً
يغىطي بالًطا واحد

ي 
ا ف 
ً
ي هولندا وتم تصديرها عل  باللونير  األزرق واألبيض ، كان موجود

 كل مكان ف 

ا ، لتحل محل  
ً
نطاق واسع إل شمال أوروبا منذ القرن السادس عشر فصاعد

ي القرن  
العديد من الصناعات المحلية. كانت العديد من القصور الملكية ف 

الثامن عشر تحتوي عل غرف من الخزف مع جدران مغطاة بالكامل بالبورسلير   

ي البالط أو األلوا 
ي   و كامبوديمنت    ونابولي   ح. تشمل األمثلةف 

الباقية أمثلة ف   

ي 
ي مدريد والقرص الملكي ف 

. ارنجوز   القرص الملكي ف    
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 انواع البالط الخزف  
 

ي و التاري    خ العريق لهذه الصناعة و  عرفنا  بعد ان  
ما هو البالط الخزف 

ي استخدمت هذه الصناعة و ازدهرة    السابقة   عل الحضارات تعرفنا  
الب 

بها فضاءات الزال يشهد عليها الزمان و عل مدى روعتها و جمالها و  

ي ما نستطيع رؤيته  استدامتها عي  عصور و ازمان و قرون متتالية تتجل 
ف 

ة عل كوكبنا الجميل و الرائع  ي اماكن متفرقة و كثير
. ف   

 

ي هذه  و من هنا سنبداء بمعرفة ما توصلت اليه 
التقنيات الحديثة ف 

الصناعة الساحرة الجمال و لنتعرف عل هذه التطورات يتوجب علينا  

ي دراستنا هذه  
ة و لكن سوف نخص ف  ي كثير

معرفة ان انواع البالط الخزف 

ي 
ي المباب 

ي    كانت تستخدم سواء   االنواع االكير شيوعا و استخداما ف 
ف 

ي الجدران  االرضيا 
ي  ات او ف 

الفضاءات الداخلية  و سواء كان استخدامها ف 

   . و الخارجية ا

ي عرصنا الحالي   ان و االكير استخدما رئيسي ال نوعان  ال
:   هما   ف   

وسالن :   اوال  .   الي   

اميك :    ثانيا  .   السير  
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الثالثالفصل   
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 البورسلير  
 

 ما هو بالط البورسلير  ؟ 

ي صناعة االرضيات و الجدران مكوناته  البورسلير  هو مادة  
مصنعة تدخل ف 

االساسية هي الكاؤلير  و الفلدسبار و الكواتز و هو مادة شديدة الصالبة حيث  

ي دراجات حرارة عالية جدا و هو يتكون من طبقة واحدة سميكة  
يتم حرقة ف 

عالية الكثافة و مقاومة للحرارة و الوزن و الخدوش وغير قابل لالمتصاص و  

ي االنواع ذات الصناعات العالية الجودة و  بذل 
ك هو ال يتأثربالمواد الكيميائية ف 

يخلو البورسلير  من الطبقة الطينية الفخارية فهو عبارة عن طبقة كاملة من  

 البورسلير  . 

المصنعة للبورسلير  :   الرئيسية  البلدان   

ي ا 
لعديد  يتم تصنيع البورسلير  الخاص بالجدران و االرضيات عل نطاق واسع ف 

ي تعتي    اما   من الدول 
ي الدول    الدول الرئيسية و الب 

رواد صناعة البورسالن ف 

ي الصير   
االوروبية فهم ايطاليا و اسبانيا و ايضا هناك التصنيع عل نطاق واسع ف 

ها و اما بالنسبة للدول العربية فمنها السعودية و   ازيل و غير و تركيا و الهند و الي 

ي تسع ال تنمية هذة  االمارات و عمان و مرص و  
ها من الدول العربية الب  غير

 الصناعة المتنامية .     
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 ما هي انواع البورسلير  ؟ 

ة و متعددة و سنح   انواع  وسالن كثير ول التطرق ال اهم انواع البورسالن  ا بالط الي 

     و هي كما يلي :   الرئيسية   ة و االكير استخداما و االنواع المنتشر 

البورسلير  المايكرو كرستال    -  

     البورسلير  الفل بدي   -

البورسلير  الرخاميات    -  

ي االبعاد    -
البورسلير  ثالبر  

البورسلير  الدبل لودنج    -  

البورسلير  الشاشات   -  

الواح البورسالن  -  

 البورسلير  المايكرو كرستال  

يعد هذا النوع من البورسلير  هو االحدث و االفضل فهو عبارة عن طبقة بورسلير  كاملة  

عالية الكثافة شديدة الصالبة و معرض لدراجات حرق عالية جدا و يتمير  هذا النوع من  

ي للبورسلير  حيث تكون   ي تغىطي السطح الخارح 
انواع البورسلير  بالطبقة النهائية الب 

ي تعمل عل ازالة المسامية من مادة  عبارة عن طبقة زجاجية عال 
ية الجودة و الب 

البورسلير  الصلبة و بذلك تمنع اي نوع من انواع االمتصاص و الخدوش حيث ان هذه  

الطبقة ذات مقاومة عالية جدا و يوجد من هذا النوع من البورسلير  اشكال و مقاسات  

ها   ي و االلوان الموحدة و غير
ة فمنها الرخامي و العشواب  . وسوف نعرض بعض  كثير

 الصور لهذه االنواع من البورسلير   

ى ان البورسلير  ذو لون واحد وعليه الطبقة الزجاجية واضحة 
 يمكن تمير  هذا النوع عند النظر ال جنب البورسلير  سي 
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 البورسلير  الفل بدي  

هوعبارة عن طبقة بورسلير  كاملة عالية الكثافة شديدة الصالبة و معرض   

لدراجات حرق عالية جدا و قد يكون الطبقة الخارجية اما المعة او مطفية و قد  

تكون ناعمة او متوسطة الخشونة او خشنة  يتمير  هذا النوع من انواع البورسلير   

ي  بان اغلب انواعة يكون ذو طبقة واحد موحدة اللون  
مع اختالف بسيط جدا ف 

ي بعض  
ي للبورسلير  ف  درجات تدرج لون اسفل البورسلير  عن السطح الخارح 

االحيان و هو ايضا ذو كثافة عالية جدا و مقاومة عاليه مما يجعلة ايضا غير  

ي االنواع ذو الصناعات الجيدة و  
قابل لالمتصاص و مقاوم للخدوش و الحرارة ف 

ي هذا النوع من البورسل
ة . و سوف نعرض  يوجد ف  ير  اشكال و مقاسات كثير

 بعض الصور لهذه االنواع من البورسلير   

ى ان البورسلير  ذو لون واحد  
ي   كامل يمكن تمير  هذا النوع عند النظر ال جنب البورسلير  سي  البورسلير  و السطح الخارح   

 البورسلير  الرخاميات  

الكثافة شديدة الصالبة و تكون الطبقة  هوعبارة عن طبقة بورسلير  كاملة عالية  

الخارجية مشابهه الشكال الرخام و تكون غالبا المعة و تكون ناعمة يتمير  هذا النوع من  

ي يكون منسوخ عن اشكال الرخام اغلب انواعة   انواع البورسلير  بان السطح الخارح 

ي درجات تدرج لون 
اسفل    يكون ذو طبقة واحد موحدة اللون مع اختالف بسيط جدا ف 

ي بعض االحيان و هو ايضا ذو كثافة عالية  
ي للبورسلير  ف  البورسلير  عن السطح الخارح 

جدا و مقاومة عاليه مما يجعلة ايضا غير قابل لالمتصاص و مقاوم للخدوش و الحرارة  

ي هذا النوع من البورسلير  اشكال و مقاسات  
ي االنواع ذو الصناعات الجيدة و يوجد ف 

ف 

ة . و سوف نعرض  بعض الصور لهذه االنواع من البورسلير  .   كثير  

ى ان البورسلير  ذو لون واحد تقريبا اسفل البورسلير  و السطح  
يمكن تمير  هذا النوع عند النظر ال جنب البورسلير  سي 

ي و له شكل رخامي   الخارح 
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ي االبعاد  
 البورسلير  ثالبر

ي فهو   يعد هذا النوع من البورسلير  هو من االنواع الحديثة من حيث السطح الخارح 

عبارة عن طبقة بورسلير  كاملة  و يتمير  هذا النوع من انواع البورسلير  بالطبقة النهائية  

ي للبورسلير  حيث تكون عبارة عن طبقة تأخذ اشكال ثالثية   ي تغىطي السطح الخارح 
الب 

طبقة مقاومة لالمتصاص و الخدوش حيث ان هذه الطبقة  االبعاد و تكون عيارة عن  

ة   ذات مقاومة عالية جدا و يوجد من هذا النوع من البورسلير  اشكال و مقاسات كثير

ي و االلوان الموحدة و االشكال ذات الروسومات الثالثية االبعاد  
فمنها الرخامي و العشواب 

ها . وسوف نعرض بعض الصور لهذه االنواع من البو  رسلير   وغير  

ي االبعاد من حيث االلوان او النقشات  
ى ان البورسلير  ذو سطح ثالبر

يمكن تمير  هذا النوع عند النظر ال سطح البورسلير  سي 

 و الرسومات 

 البورسلير  الدبل لودنج  

هو عبارة عن بورسلير  صلب ذو طبقتير  من البورسلير  مختلفة االلوان حيث ان طبقة  

الطبقة السفلية تكون ذات لون اخر و هو ايضا من االنواع  السطح تكون ذات لون و  

ذات المقاومة العالية لالمتصاص و الخدوش و الحرارة و هو من االنواع ذات االسعار  

 المتوسطة الجيدة و المنافسة بالنسبة السعار االنواع السابقة من البورسلير  . 

ى   ان البورسلير  ذو طبقتير  من االلوان اسفل البورسلير  و السطح  يمكن تمير  هذا النوع عند النظر ال جنب البورسلير  سي 

ي   الخارح 

البورسلير  الشاشات     

بالنسبة للبورسلير  الشاشات فهو يعد من انواع البورسلير  الذي يمكننا ان نطلق علية  

اسم البورسلير  التجاري او يمكن ان نقول انه البورسلير  ذو االسعار المنخفضة و  

ل حسب التصنيع فمنه ما هو مقاوم لبعض العوامل و منه ما هو غير  تختلف جودته ع 

مقاوم للعوامل مثل االمتصاص و الخدوش و الحرارة و يكون هذا النوع البورسلير  متوفر  

    . بأشكال محددة و معروفة عل مستوى مصانع العالم 
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 الواح البورس لير    

. غالًبا ما  ما هو لوح   ؟ يصنع الخزف من الطير  الناعم ومعدن يسىم الكاولير  البورسلير 

ي الطير  ، مما يحسن القوة  
ي الفلسبار والسيليكا واألكاسيد المعدنية بشكل طبيعي ف 

يأب 

ي درجات حرارة عالية بشكل ال  
واللون. يتم تسخير  هذا المزي    ج من الطير  والمعادن ف 

. وهذا ما يعىطي الخزف مقاومة للماء  يصدق. البورسلير  كثيف جدا وغير م  سامي

ا التلطيخ 
ً
يا. يقاوم البورسلير  أيض و االلواح يكون منها سماكات مختلفة و    . والبكتير

ملم و يوجد    12ملم و    9ملم و    6مقاسات مختلفة و من اشهر السماكات الموجودة  

ملم.   20ايضا الواح ذات سماكة عالية    

ة و يمكن تمير  سماكاتها بالنظر ال جانب البورسالن يمكن تمير  الواح     البورسالن من مقاساتها الكبير
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اميك   السير
اميك    ما هو بالط السير

اميك   ي صناعة السير
هو عبارة عن مادة فخارية و المواد الخام االساسية المستخدمة ف 

هي الرمل و الفلدسبار و الطير  االبيض و الطير  االسود و الكاؤلير  و بعض المواد االخرى  

ي صناعة الطبقات الخارجية المغطية للطبقة الطينية الفخارية من  
ي تستخدم ف 

الب 

اميك يتكون من طبقتير  الطبقة  طبقات الطالء و اللمعة و   الصقل حيث ان السير

ي و تختلف  
اميك النهاب  ي تأخذ شكل السير

ي و الب  الطينية الفخارية و طبقة السطح الخارح 

ي نسب المواد الخام  
اميك االرضيات ف  اميك الجدران عن صناعة سير صناعة سير

ي التصنيع و ذلك عل حسب نوع التصنيع سواء كان التصني 
ع المستهدف  المستخدمة ف 

اميك .     ي مرحلة خليط التصنيع للسير
 من الجدران او االرضيات و يكون ذلك ف 

اميك ؟   ما هي انواع السير

اميك ينقسم ال نوعير   اميك عن البورسلير  حيث ان السير :    يختلف السير  

اميك ذو العجينة الحمراء ا   -            لسير

اميك ذو العجينة البيضاء ا   - لسير  

ي الخليط وقت التصنيع    و 
عل حسب نسب المواد الخام االساسية المستخدمة ف 

ينقسم كل نوع ال : و   

اميك خاص بالجدران .    - سير  

اميك خاص باالرضيات .     -  سير
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ي صناعة البالط الخزف 
 التقنيات الحديثة ف 

 

ي  
ي مجال استخدام  مع التطور الملحوظ ف 

تكنولوجيات الحوسبة و التطور الشي    ع ف 

ي صناعة االالت   اسب الح 
ظهر التطور عل شب   و االعتماد عليه كعامل مشغل رئيىسي    ف 

ي حياتنا و منها تطور  
ي  مجاالت الصناعة و الخدمات ف 

ي مجال البالط الخزف 
الصناعة ف 

ي  بأنواعة و لذلك يتوجب علينا ذكر طريقة صناعة كل نوع من  
ي و الب 

انواع البالط الخزف 

ي تقنيات  
ي عرصنا هذا و سنذكر ايضا التطور ف 

دخل عليها تطور صناىعي ملحوظ جدا ف 

ها من التقنيات .  ي من الطباعة ال القص و الحفر التشكيلي و غير
 صناعة البالط الخزف 

 

ي 
 طرق الصناعة حسب الصنف المصنع من البالط الخزف 

اميك االحمر و      االبيض بالط السير

اميك األحمر واألبيض من طوب حراري عالي الجودة يتمير    تتم صناعة بالط السير

اميك الخام مع نسبة عالية من   بتحمل درجات الحرارة العالية )يتكون من مادة السير

السيليكا(. يتم خلط المواد الخام من خالل عملية تسىم الطحن الجاف، ثم يتم ضغط  

المواد بواسطة المكابس الهي دروليكية. يتم عقبها عملية الحرق شي    ع الدوران  

ي تصل درجة حرارتها إل  1100  درجة مئوية تقريًبا. ويتم  
باستخدام األفران الدرفيلية الب 

ي  
ي فرن درفيلي أحادي الطبقة ف 

بعد عملية تزجيج البسكويت، تلبيد المنتج المزجج ف 

 .درجة حرارة  1030  درجة مئوية تقريًبا 

ا للمعيار   العالىمي   
ً
ي بمعدل أعل من  10/ملم 2  وفق

ويتمير  البالط ال منتج بمقاومة الثب 

ا   للمع يار   العالىمي ت ظهر فئة  
ً
ويكون مستوى امتصاص المياه أعل من  10% وفق

المنتجات هذه عمليا   عدم وجود أي انكماش أثناء عملية الحرق، ولذلك يمكن تحديد  

ا 
ً
 اتساق األبعاد خالل تركيب البالط بسهولة جد
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االبيض بالط البورسلير     

يتم إنتاج بالط البورسلير  األبيض عن طريق تشكيل وحريق المواد الخام مخلوطة  

ي مصانع طحن  
بالطوب الحراري األبيض العالي الجودة والكوارتز ومعدن  الفلدسبار ف 

الكرات الرطبة. بعد الطحن، يتم استخراج مزي    ج الطير  المعلق لهذه المواد والذي  

يسىم الطير  السائل خارج المطحنة حب  يجف إلزالة الرطوبة الزائدة. وعقب عملية  

التجفيف بالرذاذ، يتم ضغط المسحوق حر التدفق باستخدام مكابس هيدروليكية  

متقدمة بقوة ضغط  مخصصة تتجاوز  300  كجم/سم 2  للحصول عل هيكل بالط  

بورسلير  مضغوط. وبمجرد تجفيفها، يتم طالء البالط وزخرفته بمواد الطالء الزجاجية  

ي  
ي األفران الدرفيلية ف 

لتجميلها بصورة رائعة ويتم بعد ذلك حرق هيكل البالط المزجج ف 

 درجات حرارة تصل إل  1200  درجة مئوية تقريًبا . 

ي ببالط ذات مسامية متوسطة إل منخفضة ) %3  
وعادة م ا يتم توصيف المنتج النهاب 

ا للمعيار   العالىمي 
ً
 إل  6%( وفق

 

   الغير كامل   بالط البورسلير  

يتم تصنيع بالط البورسلير  باستخدام المواد النقية الخام المستوردة فائقة الجودة  

والمخلوطة باستخدام معظم تقنيات الفرز واالستخالص المتقدمة ويتم تصنيعها  

باستخدام عملية إنتاج تشبه عملية تصنيع البالط أحادية الحرق. ترتبط المواد بعملية  

ي المستودع للسماح بالتجانس ثم   
ي ب الرذاذ وتخزين ف 

طحن رطبة، ويتبعها تجفيف جزب 

يتم ضغط الخليط باستخدام مكابس هيدروليكية عالية الكفاءة حب  مستويات ضغط  

محددة أكير من  500  كجم/سم 2. يتحد الضغط المرتفع مع درجة حرارة الحرق العالية  

ي تتجاوز  1200  درجة مئوية مما ينتج عنهما سطح شاميكي قوي ومضغوط  بشدة  
الب 

ا   و   مقاومة ميكانيكية عالية للغاية 
ً
 مع معدل امتصاص مياه منخفض جد
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)متوسط القيمة يتجاوز  50  نيوتن/ ملم 2  (   و  بفضل معدل االمتصاص المنخفض،  

 للصقيع ويكون معدل االمتصاص حسب المعيار  
ً
تصبح بالطات البورسلير  مقاومة

ي اقل من  0.50%  و قد تتغير مقاومة التآكل  وفق المادة الزجاجية المستخدمة .   االوروب 

 بالط البورسلير  الكامل 

يتم تصنيع بالط البورسلير  الكامل باستخدام المواد النقية الخام فائقة الجودة  

والمخلوطة باستخدام معظم تقنيات الفرز واالستخالص المتقدمة ويتم تصنيعها  

باستخدام عملية إنتاج تشبه عملية تصنيع البالط أحادية الحرق.  ترتبط المواد بعملية  

ي المستودع للسماح بالتجانس، ثم  
ي بالرذاذ وتخزين ف 

طحن رطبة، ويتبعها تجفيف جزب 

يتم ضغط الخليط باستخدام مكابس هيدروليكية عالية الكفاءة حب  مستويات ضغط  

محددة   أكير من  500  كجم/سم 2. يتحد الضغط المرتفع مع درجة حرارة الحرق العالية  

ي تتجاوز  1200  درجة مئوية مما ينتج عنهما سطح شاميكي قوي ومضغوط بشدة  
الب 

ا  ومقاومة ميكانيكية عالية للغاية )متوسط القيمة  
ً
مع معدل امتصاص مياه منخفض جد

 يتجاوز  50  نيوتن/ملم 2( 

ي يتم خاللها استخدام المواد الكيميائية  
بالطات  ال بورسلير   ال كاملة مناسب للبيئات الب 

المسببة للتآكل مثل  مصانع إنتاج المواد الغذائية أو المستشفيات أو مصانع المواد  

ي  بالط بورسلير  كامل بمختلف األحجام  
كات صناعة األدوية   و يأب  الكيميائية أو شر

ا تشطيب ات   مقاوم ة   لالنزالق . 
ً
 .والتشطيبات المختلفة  و  يتوفر أيض
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 تطور تكنولوجيا القص  
 

اميك و البورسلير  هي تقنيات القص بالوترجت   ي  عالم السير
من اهم التقنيات الحديثة ف 

 او ما يطلق عليه القص بضغط الماء العالي اذا ما هي تقنية الوترجت ؟ 

هي   تقنية قطع آلي تعتمد عل نفث )ضخ( الماء واحدى المواد األخرى كالرمل أو بودرة  

ي انبوب واحد ليخرج عي  م نفذ ضيق مخصص  
أكسيد األلمنيوم أو الجرانيت مع الماء ف 

اوح بير   
 وبقوة ضغط مرتفعة تي 

ً
يسىم نواة القطع )الفالة( وهي فتحات دقيقة جدا

ي حدودها القصوى إل  900  ميل  
3000  و    16  الف بار , حيث تصل شعة الماء ف 

/ ساعة مما يشكل قوة قطع حادة تقطع أقىس األجسام الصلبة بسهولة تامة ويمكنها  

 .القطع لحدود سماكات تصل ال  15  سم

ي مسار القطع عن طريق استخدام انظمة الحاسوب و من اهم االنظمة  
يتم التحكم ف 

نظام دوس مما يجعل عملية القص بناء عل الرسم المحل دقيقة جدا  و ذات جودة  

 عالية و شعة فائقة. 

 الية عمل تقنية القص بالوترجت : 

 ,  ويتم ملء بودرة أكسيد   
ً
ي تحت ضغط عالي جدا

يتم توصيل القواطع بخزان ماب 

ي مستوعبات خاصة متصلة بنظام القطع وثم يتم  
األلمنيوم أو الجرانيت أو الرمل ف 

برمجة مسار القطع عن طريق نظام التشغبل وبعدها يتم دفع الماء بقوه ضغط عالية  

ة مع المواد المذكورة من خالل رأس القاطع مع بدء عملية التشغبل،   وشعه دفع كبير

 ليبدأ القاط ع عمله بكل بساطة وسهولة 

ي   قطع الكثير من المواد الصلبة والغير صلبة كالمعادن  
تستخدم تقنية الوترجت ف 

 الحجر، والرخام , والجرانيت،  
ً
بأنواعها مثل الحديد والنحاس والفوالذ، و أيضا

 المواد الغير  
ً
، وأيضا اميك، والزجاج، والخشب, والبالستيك وغير ذلك الكثير والسير
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صلبة مثل المطاط والبالستيك الطري والجلد والورق ونحوه. و يمكن القطع وفق أي  

 منحب  أو مستوى . 

تعتي  تقنية الوترجت  من األنظمة الصناعية الصديقة للبيئة، حيث أن المياه  

المستخدمة فيه يمكن إعادة تصفيتها واستخدامها لنفس االستخدام مرات عدة، كما أن  

 )غير ناشر للحرارة(، وغير ملوث للبيئة وال يصدر   غبار،   نظام القطع 
ً
الوترجت  بارد تماما

ويمكن إعادة تدوير مخلفات القطع الناتجة عنه ومعالجتها . وهو آلة قطع ذات عمر  

 استخدام طويل مما يؤدي إل انخفاض زمن التوقفا ت. 
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 تطور تكنولوجيا الطباعة  
 

اميك و البورسلير    ي تطبع عل السير
معلومة مهمة جدا ان النقوش و االشكال و الب 

مستوحاه من الطبيعة حيث يتم اخذ هذه الصور و استخدام طابعات خاصة تعمل عل  

اميك او البورسلير  و قبل الطبقة   ي سواء للسير طباعة هذه الصور عل السطح الخارح 

ة و من بعد ذلك يتم انهاء الطب  ي القوة و المتانة و  االخير
ة العطاء الشكل النهاب  قة االخير

ي هذه الصناعة عل مدى سنير  طويلة و  
التحمل للعوامل المختلفة هذا ما عهدناه ف 

ي  
ي هذا المجال هو التطور الذي ادى ال ثورة ف 

طباعة الصور عل  لكن ما هو جديد ف 

اميك و هي تقنية جديدة تسىم االيموتايل و  هي تقنية تسمح بطباعة    البورسلير  و السير

صور ذات جودة و دقة عالية جدا و يمكن طباعة اي نوع من الصور و عل المقاس  

المطلوب و حب  عل السطح المطلوب حيث يمكن طباعة الصور عل سطح المع او  

ي و قد يكون سطح ناعم او سطح خشن عملت هذه التقنية عل تطور ذو  
سطح مطق 

جودة عالية و استدامة لدرجة انه يمكن طباعتها عل  ابعاد مختلفة حيث انها ذات  

ي االماكن االكير استهالك مثل  
االرضيات و الجدران الداخلية و حب  الخارجية و ف 

ي من الخارج  
و رغم ذلك  االماكن العامة مثل الحدائق و المحطات و ايضا عل المباب 

ي استخداماتها  استدامتها  
ي هذه التقنية يتم  و  اثبتت كفاءة عالية و فاعلية ف 

ذلك انه ف 

ي  
حقن االحبار الخاصة و عن طريق طابعات متخصصة حديثة و ذات تطور عالي جدا ف 

اميك و من ثم تطبيق المرحلة النهائية من التصنيع و   ي للبورسلير  او السير السطح الخارح 

ي لل 
ي وضع مواد عالية الجودة للحماية و االستدامة عل السطح النهاب 

ي تتمثل ف 
بالط  الب 

 و هنا بعض الصور لمواقع و اماكن تم استخدام هذه التقنية فيها . 
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ي الفضاء الداخلي استخدامات البورسلير   
اميك ف  و السير  

 

اميك   بعد ان تعرفنا عل البورسلير   ر االن استخدامات  نذك   سوف   م و انواعه   و السير

امي   البورسلير   ي الفضاءات الداخلية    ك و السير
كيف    مناسب و نوع ال ية اختيار ال و كيف ف 

من الكفاءة و    نتائج عاليه   نحصل عل    بحيث ئعة  الرا   ات هذه الخام يمكن استغالل  

ي الفضاء الداخلي لفاعلية و اال ا 
جام و مقاسات  و اح هناك انواع و سماكات    ستدامة ف 

اميك   مختلفة من البورسلير   مواصفات المناسبة بناء عل مكان  ال و يمكن اختيار    و السير

ي الفضاء الداخلي 
كيب فيه ف     المراد الي 

 

ي االرضيات و    البالط نحتاج  ثال  فم   
مضاد  ذو سطح مقاوم للخدوش و االحتكاك ف 

الداخلي  نظرة المصمم  يعتمد عل    البالط قاس  لم بالنسبة  اما  لالمتصاص بنسبة عاليه و  

كير   يعمل عل تصميم الفضاء مع  الذي  
عندما نتكلم عن    البالط عل سماكة  الي 

الذي تبداء    البالط استخدام  و  ة  انه من االفضل اختيار السماكات العالي ات حيث  االرضي 

. سم    2فما فوق ال سماكة ال  م  مل   12من  ة  سماكت   

كيب فيه يكون المكان ال   اما عندما  ي    مراد الي 
ي الفضاء الداخلي و الب 

ليست  هو جدران ف 

ي المداخل او الصاالت  ه للماء مثل الجدران  معرض 
ي  خلفية التل ك الديكورية ف 

فاز مثال او ف 

ي هذه الحالة  
ذو السماكات  يفضل استخدام االلواح  غرف النوم كخلفيات الشير هنا و ف 

ي تسهل  
كيب و تمنح المكان لم المنخفضة و الب  ل  يفض جمالية رائعة و  سات  عملية الي 

ي 
ملم و هنا من المهم    9كحد اقىص  ملم او    6او    ملم   4  تها سماك   استخدام االلواح الب 

كير  عل  
ان هذا النوع  ذو التقنية الحديثة سمارت يحث  من االلواح    البالط ان يكون  الي 

الثقيلة و االحتكاك و بنفس الوقت يكون ذو  حمل االوزان  من البورسلير  معد و مصنوع لت 

ي ال 
ي يتم تركيبها فيها  مرونة عالية تعل عل تغطية العيوب ف 

و بنفس الوقت  جدران الب 

ي تركيبها و وزنه   سهلة 
. ا بشكل الصحيح التعامل ف   
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المياة و المطابخ و مناطق  ير استهالك مثل دورات  لالماكن االك ما يكون الخيار  و عند 

ي يكير بها  
ئية المنظفة هنا يجب ان نركز  ا ي م ي استخدام الماء و المواد الك المغاسل و الب 

بقة الخارجية و  الط من حيث االمتصاص و    لبالط با بشكل كبير عل المواصفات الخاصة  

ي و  تصاص شبة معدومة عل ال ان تكون نسبة االم   ب و عليه يج المتانة   سطح الخارح 

عل ان نختار انواع سهلة التنظيف و ليست ذات ملمس خشن او متعرج مما يصعب  

ي    ه وضع االنواع الخشن   و يمكن   عملية التنظيف و االستدامة للبالط 
ي االمكان الب 

يمكن  ف 

و تحملة    البالط لالنزالق مثل ارضيات الشوارات مع الحرص عل جودة    فيها ض  لتعر ا   

سم    2ملم و حب  ال    10يفضل ان تكون بداية من  و بالنسبة للسماكة  ميائية  ي للمواد الك 

ي الفضاء الداخلي . 
 عل حسب المكان و استخداماته ف 

اميك األبيض أو األحمر باستخدام المواد الالصقة أو المالط     يمكن تركيب بالط السير

. ال يجب أن يكون البالط رطًبا قبل تركيبه باستخدام المواد الالصقة   ي
األسمنب 

المصنوعة من األكريليك أو راتينجات الفينيل أو المواد الالصقة المصنوعة من  

، يفضل   ي  حالة تركيب بالط من الحجم الكبير
ي المكونات. ف 

المحلول العضوي ثناب 

ا، ويجب  
ً
ي الطبقة، عندما يكون سطح التبليط كبير جد

استخدام أسلوب الفرش ثناب 

 طولي عن بعضها البعض . 
 ترك فواصل تمديد مناسبة بحيث ال تزيد عن  4-5  مي 

ي أو جبىسي رطب ، اترك الموقع حب  يجف  
ي حالة تركيب البالط عل سطح خرساب 

ف 

 لمدة  أسبوع واحد عل األقل لكل سنتيمي  واحد من السم ك . 

عند تركيب البالط فوق القرميد، تجنب وضع مادة الصقة فوق البالطة بسمك أكير  

كيب البالط عل الدعامات المرنة )مثل، ألواح الجبس أو ألوح   من  4-5  ملم. لي 

ي تحريك البالطات، ننصح بو ضع مادة الصقة  
ي قد تتسبب ف 

ها(، والب  البوليمرات أو غير

 فوق البالط بسمك ال يزيد عن  2-3  ملم . 

كيب البالط فوق القرميد المقاوم للمياه، والذي يمنع تشيب الرطوبة، ننصح بوضع    لي 

 مادة الصقة فوق البالط بسمك ال يزيد عن  3  مل م . 
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ة    تجنب تركيب البالط بدون ترك فواصل تمديد أو فواصل ألن الضغط يؤدي مباشر

ي  
إل توسي ع البال ط   يمكن تركيب بالط البورسلير  األبيض باستخدام المالط األسمنب 

ي حالة تركيب بالط كبير الحجم، يفضل  واد  الم   التقليدي أو  
الالصقة الحديثة. ف 

ي الطبقة، لضمان فرش المواد الالصقة عل مساحة أكير  
استخدام أسلوب الفرش ثناب 

. % من سطح البالط 90من    

ي الماء قبل تركيبه إل إزالة أي أتربة عل ظهرها  سوف يؤدي الغمر الش 
ي    ع لكل بالط ف 

ي حالة استخدام المواد  
للحصول عل لصق مثالي ومع ذلك تجنب ترطيب البالط ف 

الالصقة المصنوعة من األكريليك أو راتينجات الفينيل أو المواد الالصقة المصنوعة من  

ي المكونات 
. المحلول العضوي ثناب   

ي  من المستحسن دا 
ئًما ترك فواصل انثناء أو انكماش مناسبة )حركة/فواصل تمديد( والب 

مي  عن بعضها البعض. ويجب أال تكون هذه الفواصل بير     5-4يجب أال تتباعد عن  

ا تصل إل مجمع التسوية أدناه وتحتوي عل المالط  
ً
البالطات فحسب، ولكن أيض

ي أو المركب الجاف أو حسب البالطات المركبة  
باألسلوب التقليدي أو  األسمنب 

باستخدام المواد الالصقة الحديثة. يجب سد فواصل الحركة بمواد مناسبة مثل  

عل حركة المرور غير    السليكون أو مواد منع التشب المصنوعة من البولي يورثان بناء 

المتوقعة عل المنطقة المستخدمة. يجب استخدام طبقات فرشة البالط مناسبة مثل  

ية أو الطبقة المانعة للرطوبة أو حاجز البخار أو طبقة أخرى مطلوبة  الطبقة السفل 

اق المياه  . لحماية البالطات من االنفصال عن بعضها البعض أو التكسير نتيجة اخي   

عل الرغم من إمكانية تركيب  البورسلير  باستخدام مواد المالط األسمنتية، ننصح  

باستخدام المواد الالصقة الحديث ة. وعند تركيب بالط الحوائط، يوىص باستخدام نظام  

طيب ظهر البالطة بصورة مثالية.,سوف يؤدي الغمر الشي    ع لكل   ي الطبقة لي 
الفرش ثناب 

ي المياه قبل تركيبها إل إزالة أي أتربة عل ظهرها للحصول عل لصق مثالي ومع  
بالطة ف 

ي حالة استخدام المواد الال صقة المصنوعة من األكريليك  
ذلك تجنب ترطيب البالط ف 

ي  
أو راتينجات الفينيل أو المواد الالصقة المصنوعة من المحلول العضوي ثناب 

 المكونات.,ومن المستحسن دائًما ترك فواصل انثناء أو انكماش مناسبة 
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ي يجب أال تتباعد عن  5-4  
ة: والب    )حركة/فواصل تمديد( عند تركيب األرضيات الكبير

مي  من الداخل و 3  مي    من الخارج عن بعضها البعض. وكن حذًرا عند استخدام السوائل  

ا . 
ً
ك بقًعا عل سطح البالط وقد يصعب إزالتها الحق  الملونة ألنها تي 

تعد منتجات بالط البورسلير  الكاملة مناسبة للمناطق ذات الكثافة المرورية العالية  

ة للتآكل   ألنها تتمير  بمقاومة كبير
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 قواعد حساب كميات الجدران و االرضيات  
حساب كميات المساحات المنتظمة الشكل.    -  

المرب  ع .   -  

المستطيل .   -  

الدائرة .    -  

المثلث .   -  

حساب كميات المساحات الغير منتظمة الشكل .    -  

قواعد حسابية ثابتة .   -  

مات .    الحزام / الديكور / النعالت / السجادات / الدرج / االقالم / الي 

استثناء الكميات للمساحات المفتوحة ) االبواب / الشبابيك / االرفف و الخزائن ( .   -  

 . نسبة الهدر التقريبية   -

 قواعد حساب كميات المساحات المنتظمة 
ي المرب  ع : 

   قواعد حساب الكميات ف 

ي 
ي الشكل البياب 

ي حال كان لدينا المساحة عل شكل مرب  ع كما هو موضح ف 
 ف 

 كيف اقوم بحساب كمية الجدران و االرضيات ؟ 

ي المرب  ع : 
 قاعدة حساب االجدران ف 

4  x   طول الضلع = المحيط 

4  x  2    =8   ) هذا هو المحيط الجدران ( 
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 الطولي للجدران 
 المحيط : هو محيط الجدران و الذي يحسب بالمي 

 االرتفاع = عدد امتار الجدران   xالمحيط  

8  x  3    =24   م جدران 

ي المرب  ع : 
 قاعدة حساب االرضيات ف 

ي = عدد امتار االرضيات    xالضلع االول  
 الضلع الثاب 

2  x  2    =4   ضيات م عدد امتار االر 

ي المستطيل : ق 
   واعد حساب الكميات ف 

ي  
ي الشكل البياب 

ي حال كان لدينا المساحة عل شكل مستطيل كما هو موضح ف 
 ف 

 كيف اقوم بحساب كمية الجدران و االرضيات ؟ 

ي المستطيل : 
 قاعدة حساب االجدران ف 

 = المحيط   x  2الطول + العرض  

4    +3  x  2    =14   ) هذا هو المحيط ( 

 الطولي للجدران  
 المحيط : هو محيط الجدران و الذي يحسب بالمي 

 االرتفاع = عدد امتار الجدران    xالمحيط  

14  x  3    =42   م 

ي المستطيل : 
   قاعدة حساب االرضيات ف 

 العرض = عدد امتار االرضية   xالطول  

3  x  4    =12   م 
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ي الدائرة : قواعد حساب  
   الكميات ف 

ي  
ي الشكل البياب 

ي حال كان لدينا المساحة عل شكل دائرة كما هو موضح ف 
 ف 

 كيف اقوم بحساب كمية الجدران و االرضيات ؟ 

ي الدائرة : 
 قاعدة حساب االجدران ف 

2  x    طx   نصف القطر = المحيط 

 3.14حيث ان ط : هي النسبة الثابتة و تساوي =  

2  x  3.14  x  1.5    =9.42    ) هذا هو المحيط ( 

 الطولي للجدران  
 المحيط : هو محيط الجدران و الذي يحسب بالمي 

 االرتفاع = عدد امتار الجدران    xالمحيط  

9.42  x  3    =28.26    م    29أي 

ي الدائرة : 
   قاعدة حساب االرضيات ف 

 = عدد امي  االرضية   x  2نصف القطر    xط  

3.14  x  1.5  x  2    =9.42    10م أي   

ي المثلث : 
   قواعد حساب الكميات ف 

ي  
ي الشكل البياب 

ي حال كان لدينا المساحة عل شكل مثلث كما هو موضح ف 
 ف 

 كيف اقوم بحساب كمية الجدران و االرضيات ؟ 

ي المثلث : 
 قاعدة حساب االجدران ف 

 مجموع اطوال اضالع المثلث = المحيط 
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 هذا هو المحيط (   )   15=    5+    5+    5

 الطولي للجدران  
 المحيط : هو محيط الجدران و الذي يحسب بالمي 

 االرتفاع = عدد امتار الجدران    xالمحيط  

15  x  3    =45   م 

ي المثلث : 
   قاعدة حساب االرضيات ف 

 االرتفاع = عدد امتار االرضيات   xنص طول قاعدة المثلث  

2.5  x  4.33     =10.8    م   11اي 

 حساب كميات المساحات الغير منتظمة الشكل 
ي االشكال الغير منتظمة : 

   قواعد حساب الكميات ف 

ي  
ي الشكل البياب 

ي حال كان لدينا المساحة عل شكل غير منتظم كما هو موضح ف 
 ف 

 كيف اقوم بحساب كمية الجدران و االرضيات ؟ 

ي االشكال الغير المنتظمة  : 
 قاعدة حساب االجدران ف 

ي الشكل الغير منتظم = المحيط 
 مجموع اطوال االضالع ف 

 ذا هو المحيط ( )ه   14.3=    1+    0.5+    0.8+    3+    1.2+    2.8+    5

 الطولي للجدران  
 المحيط : هو محيط الجدران و الذي يحسب بالمي 

 االرتفاع = عدد امتار الجدران    xالمحيط  

14.3  x  3    =42.9    م   43أي 

ي االشكال الغير المنتظمة : 
   قاعدة حساب االرضيات ف 
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احات لالشكال الغير المنتظمة و ذلك لحساب عدد امتار االرضيات و دقتها   
 هناك اقي 

اح االول :     االقي 

ارجاع الشكل الغير المنتظم ال اشكال منتظمة و من ثم حساب المساحات عل القواعد  
 الثابتة السابق ذكرها عل حسب الشكل الهندسي 

ي ال ا 
اح الثاب     :   قي 

ي الشكل الغير المنتظم = عدد  
ي الشكل الغير المنتظم * اعرض عرض ف 

اطول طول ف 

 االمتار االرضيات بشكل غير دقيق 

 من ثم تقدير الفائض من االمتار بالشكل الغير المنتظم  

اح الثالث :   القي 

ي  
امج الحاسوبية االنشائية و المعمارية المتطورة الب  حساب االشكال الغير منتظمة بالي 

ي  تعمل عل حساب الكميات بتحديد االضالع الغير  
احات ف  المنتظمة و هذا ادق االقي 

 تحديد عدد امتار االرضيات 

 قواعد حسابية ثابتة  
   :   قواعد حساب الحزام 

بالنسبة للحزام للجدران سواء كانت الجدران داخلية مثل جدران دورات المياة او  

المغاسل او المطابخ او الجدران الخارجية مثل الواجهات الخارجية هناك طريقتير   

 لحساب الحزام و هما :  

ي  
 الطريقة االول : حساب الحزام بالتصميم الكالسيكي العرىص 
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ي حساب الح   
زام بهذه الطريقة عندما يكون التصميم كالسيكي اي  يكون االعتماد ف 

ي تم  
ي و هنا نعتمد عل محيط الجدران و الب 

ي الجدران بالشكل العرىص 
تركيب الخامات ف 

ي حساب قواعد االشكال المنتظمة و الغير المنتظمة . 
 ايضاحها ف 

 محيط الجدران ÷ طول الحزام = عدد االحزمة المطلوبة 

 مثال عل ذلك : 

حبة من الحزام   27) طول الحزام ( =    0.30يط ( ÷  ) المح   8  

ي حال كان هناك عدد اكير تكون القاعدة  
ي حال كان صف واحد من االحزمة و ف 

 هذا ف 

ي الصف الواحد  *  عدد الصفوف المطلوب = مجموع االحزمة لجميع  
عدد االحزمة ف 

 الصفوف  

ي    81=    3*    27
صفوف    3حبة حزام مجموع االحزمة ف   

لثانية : حساب الحزام بالتصميم العرصي الطولي  الطريقة ا   

ي حساب الحزام بهذه الطريقة عندما يكون التصميم عرصي اي تركيب  
يكون االعتماد ف 

ي الجدران بالشكل الطولي و هنا نعتمد عل ارتفاع الجدران سواء كانت  
الخامات ف 

 داخلية او خارجية .  

زمة المطلوبة  أرتفاع الجدران ÷ طول الحزام = عدد االح   

 مثال عل ذلك : 

حبة من الحزام    14) طول الحزام ( =    0.30) أرتفاع الجدران ( ÷    4  

ي حال كان هناك عدد اكير من االعمدة  
ي حال كان عمود واحد من االحزمة و ف 

هذا ف 

 تكون القاعدة  

ي العمود الواحد  *  عدد االعمدة المطلوب = مجموع االحزمة لجميع  
عدد االحزمة ف 

العمدة  ا   
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ي    42=    3*    14
أعمدة   3حبة حزام مجموع االحزمة ف   

ي او الطولي  
 بهذه الطريقتير  يتم حساب االحزمة سواء كانت بالشكل العرىص 

مات     :   قواعد حساب حبات االقالم و الي 

مات للجدران سواء كانت الجدران داخلية مثل جدران دورات   بالنسبة لالقالم و الي 

ارجية هناك  المياة او المغاسل او المطابخ او الجدران الخارجية مثل الواجهات الخ 

مات و هما :    طريقتير  لحساب االقالم و الي 

ي 
مات بالتصميم الكالسيكي العرىص     الطريقة االول : حساب االقالم و الي 

مات بهذه الطريقة عندما يكون التصميم     ي حساب االقالم و الي 
يكون االعتماد ف 

ي و هنا نعتمد عل محيط  
ي الجدران بالشكل العرىص 

كالسيكي اي تركيب الخامات ف 

ي حساب قواعد االشكال المنتظمة و الغير المنتظمة . 
ي تم ايضاحها ف 

 الجدران و الب 

مات المطلوبة محيط الجدران ÷ طول القلم او   مة = عدد االقالم او الي  الي   

 مثال عل ذلك : 

مة ( =    0.30) المحيط ( ÷    8 مات   27) طول القلم او الي  حبة من االقالم او الي   

ي حال كان هناك عدد اكير تكون  
مات و ف  ي حال كان صف واحد من االقالم او الي 

هذا ف 

 القاعدة  

ي الصف الواحد   
مات ف  *  عدد الصفوف المطلوب = مجموع االقالم  عدد االقالم او الي 

مات لجميع الصفوف    او الي 

ي    81=    3*    27
مات ف  صفوف    3حبة قلم او برمة مجموع االقالم او الي   

مات بالتصميم العرصي الطولي    الطريقة الثانية : حساب االقالم او الي 

مات بهذه الطريقة عندما  ي حساب االقالم او الي 
يكون التصميم عرصي    يكون االعتماد ف 

ي الجدران بالشكل الطولي و هنا نعتمد عل ارتفاع الجدران سواء  
اي تركيب الخامات ف 

 كانت داخلية او خارجية .  
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مات المطلوبة  مة = عدد االقالم او الي   أرتفاع الجدران ÷ طول القلم او الي 

 مثال عل ذلك : 

م   0.30) أرتفاع الجدران ( ÷    4 مات    14ة( =  ) طول القلم او الي  حبة من االقالم او الي   

ي حال كان هناك عدد اكير من  
مات و ف  ي حال كان عمود واحد من االقالم او الي 

هذا ف 

 االعمدة تكون القاعدة  

ي العمود الواحد  *  عدد االعمدة المطلوب = مجموع االقالم  
مات ف  عدد االقالم او الي 

مات لجميع االعمدة    او الي 

ي  حبة    42=    3*    14
مات ف  أعمدة   3قلم او برمة مجموع االقالم او الي   

ي او الطولي 
مات سواء كانت بالشكل العرىص   بهذه الطريقتير  يتم حساب االقالم او الي 

 قواعد حساب حبات الديكور : 

بالنسبة للديكور فأن حبات الديكور تختلف عن الحزام بكونها قد تكون قطعة واحده  

او طقم مكون من عدة قطع اي مجموعة واحدة و لكن بشكل عام هناك عدة طرق  

عامة لحساب عدد حبات الديكور للجدران سواء كانت الجدران داخلية مثل جدران  

   . ان الخارجية مثل الواجهات الخارجية  دورات المياة او المغاسل او المطابخ او الجدر 

ي متصل 
   :   حساب الديكور بالتصميم الكالسيكي العرىص 

و هي عبارة عن طريقة حسابية ثابتة لها قاعدة حسابية تعتمد عليها و تكون بها حبات  

الديكور متصله و تكون طريقة حسابها و التعامل معها حسابيا كما لو كانت حزام  

ي اي ان القاعدة هي : بالشكل  
العرىص   

 محيط الجدران ÷ طول حبة الديكور = عدد حبات الديكور المطلوبة 

 حساب الديكور بالتصميم العرصي الطولي متصل:  
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و هي عبارة عن طريقة حسابية ثابتة لها قاعدة حسابية تعتمد عليها و تكون بها حبات    

الديكور متصله و تكون طريقة حسابها و التعامل معها حسابيا كما لو كانت حزام  

 بالشكل الطولي اي ان القاعدة هي : 

 أرتفاع الجدران ÷ طول حبة الديكور = عدد حبات الديكور المطلوبة  

ي منقطع حساب الدي 
   :   كور بشكل منتظم طولي او عرىص 

و هي عبارة عن طريقة منتظمة اختيارية حيث يتم تحديد القاعدة الحسابية من قبل  

ي كل  
ي كل جدار او ارب  ع حبات طولية ف 

الشخص نفسة كأن تكون ارب  ع حبات عرضية ف 

ة و  جدار او ان تكون حبات الديكورات بير  كل حبة او حبتير  من الخامات االساسي 

ة يتم تحديدها بشكل شخىصي .   هناك قواعد كثير

ي 
ي طولي او عرىص 

   : حساب الديكور بشكل عشواب 

ي و تكون هنا طريقة حساب  
و هي عبارة عن طريقة عشوائية يتم تحديدها بشكل عشواب 

حبات الديكور بالقطعة الواحدة او المجوعة كطقم كامل و هنا ممكن ان تكون طريقة  

ي منقطع او متصل و لكن كلها بطريقة  تحديد حبات الديكو 
ر بشكل طولي او عرىص 

 عشوائية . 

   :   قواعد حساب السجادات األرضية ) الحزام و الزوايا ( 

ي االرضيات هي ما يطلق عليها السجادات االرضية و هي  
من ابرز اللمسات الجمالية ف 

ي تكون عباراة عن الحزام بشكل متصل و تكون هناك حبات من الزاو 
ي تكون  الب 

يا و الب 

 بنفس تصميم الحزام و هي عبارة طقم متكامل  

و لكن يجب ان نعلم بأن السجادات االرضية اذا لم تكن مصممة بقواعد هندسية  

صحيحة ستنقلب من شكل جمالي و لمسة رائعة ال شكل غير منتظم و غير منسق و قد  

ي المكان من لمسات جمالية فىهي ذو اهم 
ة من حيث  تعمل عل افساد كل ما ف  ية كبير

ي الحسبان عند اتخاذ  
الشكل الجمالي و التناسق الهندسي و يجب اخذ عدد من االمور ف 
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مور هي ما تسىم  قرار بتصميم سجادة ارضية و خصوصا اذا كانت داخلية و هذه اال 

 معطيات قاعدة تركيب السجادات االرضية و هي كما يلي : 

االرضية به و اذا ما كان منتظم الشكل او  شكل و تصميم المكان المراد تركيب السجادة  

 غير منتظم.  

ي يمكن تنظيمها بفواصل  
تنظيم تصميم االماكن الغير منتظمة و ذلك بفصل االماكن الب 

ارضية سواء احزمة ارضية او رفعها عن مستوى االرض او االنخفاض بها عن مستوى  

.   االرض للعمل عل انشاء تنظيم بالشكل الصحيح   

ي حال عدم القدرة عل تحويل  
العمل عل ايجاد الصياغه االنسب للسجادة االرضية ف 

   . المكان ال اجزاء منتظمة 

اخذ المسافة المناسبة من حدود الجدران بما هو قاعدة شبة ثابتة لكل من الستائر و  

ة بعد هذه  المفروشات و مكان وضع القدم ليكون بداية الحزام الفاصل للسجادة االرضي 

ي الصورة 
ي الغالب يكون المقاس المتعارف عليه كما هو موضح ف 

   . المعطيات و ف 

تناسق الزوايا مع الحزام من حيث الموديل والمقاس و من االفضل ان تكون الزاويا من  

نفس المجموعة التابعة لالحزمة او العمل عل تنسيقها بالشكل الصحيح مع االحزمة  

   . مل عل فصل التناسق الكامل للسجادات االرضية االرضية لكي ال تع 

 قواعد حساب أرضيات الدرج : 

اميك من المهم جدا االيضاح اوال ما هي   سالن أو السير سواء كان الدرج من الرخام أو الي 

ملحقات ارضيات الدرج حيث ان للدرج ملحقات تعمل عل اعطاء الفخامة و الجمال  

ل عل المكان بالكامل و بكل ما يحيط الدرج اما ملحقات  للدرج و من ثم اضفاء الجما 

 الدرج فىهي : 
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 الدرجة الرئيسية : 

و هي مكان وضع القدم اي المنطقة العلوية و هي االساس االول للدرج و المساحة    

احات الخاصة بالدرج و  ي يجب االهتمام    االكي  من بعد االسي 
من العناض االساسية الب 

ي الصورة . 
 بها عند العمل عل منح الدرج شكلة االخير كما هو موضح ف 

ي حال انتظام الدرج : 
 ف 

رض الدرجة * عمق الدرجة * عدد الدرجات . مساحة الدرجة = ع     

ي حال عدم انتظام الدرج : 
 ف 

امج الحاسوبية او   ي الي 
افضل طرق حساب الدرج و ادقها اما عن طريق المخططات ف 

عن طريق اخذ ما يسىم بالطبعة للدرج للعمل عل حساب كمايته بالشكل الصحيح  

ي مقاسات الدرج قد يعم 
ي  لدى المختصير  حيث ان الخطأ ف 

ل عل انشائ مشاكل ف 

كيب للخامات  . الي   

 قائم الدرج : 

و هو المنطقة المواجهه النظار و هو ال يقل عن الدرجة الرئيسية اهمية فهو يعىطي    

ي الدرج  
جمال رائع جدا اذا ما تم االهتمام به بالشكل المطلوب و العمل عل ابرازه ف 

. باالكسسوارات و االنارات المناسبة   

 قائم الدرج = ارتفاع القائم * عرض الدرجة * عدد القوائم .  

 نعلة الدرج :   

و هي نقطة االلتقاء مع الجدار و هذه المنطقة من المناطق المهمة حيث يجب تغطيتها  

ي الجدران  
و العمل عل حمايتها و ذلك انها التقاء الدرجة الرئيسية بالدهانات الموجود ف 

 الجانبية كما هو موضح بالصورة  . 

نعلة الدرج = عمق الدرجة + ارتفاع القائم * عدد الدرجات = االمتار الطولية لنعلة  

 الدرج  
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 االمتار الطولية لنعلة الدرج ÷ طول النعلة الواحدة = عدد النعالت المطلوبة .  

 زوايا الدرج : 

ي الغالب    
و هي عبارة عن قطع جاهزة تعمل عل تغطية زاوية الدرجة الرئيسية و ف 

اميك وذلك مع االقبال عل تركيب الدرج   سالن او السير الزاوية تكون مصنوعة من الي 

ي الصورة  . 
اميك كما هو موضح ف  سالن او السير  من الي 

حساب.   يتم حساب زاويا الدرج بالقطعة لذى فىهي ال تحتاج ال قاعدة   

 برمة الدرجة : 

و هي عبارة عن نصف دائرة اما ان تكون مفصولة او موصولة بأرضية الدرجه الرئيسية    

و تكون نقطة التقاء الدرجة الرئيسية مع قائم الدرج و تعمل منح الدرج الفخامة و  

الجمال و الحماية من ان يكون الدرج ذو زاوية حادة و منها ما هو قطعة واحدة و منها ما  

هو قطع مقسمة عل نفس اعداد القطع المغطية للدرجة الرئيسية كما هو موضح  

 بالصورة.  

ي حال برمة الدرج متصلة = عرض الدرجة . مثال  
 ف 

مة .   ي حال برمة الدرج منفصلة = عرض الدرج ÷ طول حبة الي 
 ف 

 قواعد حساب النعالت الجداريه : 

بكل بساطة قاعدة حساب النعالت الجدراية هي عبارة عن مجموع اطوال الجدران  

ي المخطط اوعل أرض الواقع اي اننا نعمل عل جمع كل االطوال الموجودة  
الموجودة ف 

ي الغرف او االماكن المراد تركيب النعالت عليها و عل ان نراىعي حساب سماكة  
ف 

ي ليس بها 
ي االماكن الب 

ابواب و ذلك الن النعالت ستكون متابعة عل    الجدران ايضا ف 

هذه االجزاء من الجدران و عدم اخذ مقاسات االبواب و ذلك لوجود ما يسىم حلق  

 الباب و لن يتم تركيب النعله عليه .مثال توضيح مخطط  

 طولي    18=    3.60+    4.45+    1.65+    5.50+    2.8
مي   
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ي مي     50لو كان طول النعله الجدارية =  
سانب   

دد االمتار الطولية ÷ طول النعلة = عدد النعالت ع   

حبة عدد النعالت    36=    0.50÷    18  

 استثناء الكميات للمساحات المفتوحة ) االبواب / الشبابيك / االرفف و الخزائن ( . 

 ما هي المساحات المفتوحة ؟ 

ة  المساحات المفتوحة او ما يسىم المساحات الغير مدرجة ضمن حساب االمتار المربع 

ي دورات المياة و  
و هي االبواب و الشبابيك و االرفف و الخزائن الموجودة غالبا ف 

المطابخ و المغاسل حيث يتم اخذ المحيط و من ثم حساب الكميات و العمل عل  

ي حال عدم خصمها من الكمية االجمالية  كما  
ي سوف تكون اضافيه ف 

انقاص الكميات الب 

ي 
ي المثال االب 

 هو موضح ف 

هدر التقريبية المتعارف عليها  نسبة ال   

كيب مهما كان   نسبة الهدرهي عبارة عن كمية الخامات الناتجة عن القص اثناء عملية الي 

ام بعدة امور هامة   نوع الخامات المركبة ويمكن التقليل من نسبة الهدر و ذلك بااللي  

 جدا منها : 

كيب الصحيحة بالمقاسات الواقعية هو االساس اال - ول لتقليل نسبة  مخططات الي 

ي تكون  
ي تكون ضمن الحدود المسموح بها و الب 

ام بالنسبة العالمية الب  الهدر و االلي  

 ضمن الحدد الطبعي للهدر . 

اف عل الفنيير  القائميير  عل عملية تركيب الخامات و العمل عل ايضاح  - االشر

بناء عل اساس  المخططات لهم ليتم االخذ بعير  االعتبار من قبلهم ان الكمية محسوبة  

علىمي ليس فيه مجال للخطأ و بأن كمية الهدر محسوبة بشكل دقيق دون نقص او زيادة  

ام بالمخططات المرفقة    مما يجعل الفنيير  القائميير  عل  كيب يحرصون عل االلي   الي 

 لهم . 
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المتعارف عليها : التقريبية    نسبة الهدر  اذا ما هي ارقام    

كيب للخامات  / 1 % من اجمالي  5بالشكل المستقيم نسبة الهدر ال يجب ان تتجاوز  الي 

 عدد االمتار الكلي للمكان الواحد . مثال 

كيب للخامات بالشكل المعير  نسبة الهدر   / 2 % بحد اقىص دون ان تتجاوز تلك  10الي 

 النسبة من اجمالي عدد االمتار الكلي للمكان الواحد . مثال  

ي و بعدة مقاسات نسبة الهدر  / 3
كيب للخامات بشكل عشواب  % يتم توزيعها عل  51الي 

المقاسات المختلفة و عل ان ال تتجواز هذه النسبة من اجمالي عدد االمتار الكلي  

   .   للمكان الواحد 
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انية   تحديد المير 
ا و   ا كان ام كبير وع صغير ي اي مشر

ورية ف  انية هو من االمور الهامة جدا و الرص  تحديد المير 

انية   واضحة ستكون االمور غير منظمة و قد يجد الشخص  ذلك النه من غير تحديد مير 

وع دون االنتهاء من الكثير من البنود و   بناء عل  نفسة قد تعدى الحد المخصص للمشر

ي اكتسبناها من التجارب العديدة انه من اهم االمور  
ه الب  ذلك توصلنا بما لدينا من الخي 

انية و تحديد بنودها و   ي يجب القيام بها قبل البدء بأي خطوه هو تحديد المير 
الب 

تقسيمها عل حسب االولويات حيث انا هناك اولويات مختلفة لدى االشخاص  

اتنا العملية و العلمية  المقبلير  عل مثل هذه اال  ي خالل مسير
عمال و مما شهدناه ف 

سأحاول تصنيف هذه االوليات بشكل بسيط و ميش و هو رأي شخىصي يمكنه  

ي ان يكون مجرد مفتاح بسيط تستطيعون من خالله تحديد اولوياتكم . 
 مساعدتكم ف 

 وجهات نظر مختلفة : 

ا   - ي المناطق الخاصة  وجهة نظر تذهب ال تخصيص الجزء االكي  من المير 
نية ف 

بالضيوف بحيث يكون االهتمام االكي  للمناطق مثل مجلس الرجال و دورات المياة  

ي و مجلس النساء و  
ي الدور االرىص 

الرجالية و المغاسل الرجالية و الصالة الداخلية ف 

سائية و منها ايضا ما هو يتضمن المالحق الخارجية  دورات المياة النسائية و المغاسل الن 

ثل الملحق الخاص بالرجال او الملحق الخاص بالنساء وهذا ما يخص المساكن  م 

 الخاصة وتتبعها المشاري    ع بنفس الصياغة عل اختالفها . 

ي المناطق الخاصة    -
انية ف  وجهة نظر تذهب ال تخصيص الجزء االكي  من المير 

ئيسية و دورة  بأصحاب المكان بحيث يكون االهتمام االكي  للمناطق مثل غرفة النوم الر 

ي  
المياة الرئيسية و ملحقاتها من غرفة المالبس و غرفة التشي    ح او الجلسات الداخلية ف 

الغرفة الرئيسية و منها ايضا الصالة العلوية العائلية و منها ايضا غرف االوالد و بالنسبة  

ض  لغرف االوالد ايضا لها وجهات نظر مختلفة فأذا كان االوالد من االطفال يذهب البع 

ي المستقبل و البعض االخر  
ها ف  ال تصميم الغرف بما يخص االطفال و عل ان يتم تغير
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يحبذ العمل عل تصميم الغرف لما هو دائم و ليس من الوارد لديه التغيير فكل هذه  

االفكار هي وجهات نظر تختلف بحسب االشخاص و الشخصيات و القناعات و يدخل  

ها من االسباب . ايضا فيها العرف و التقاليد و ال  وضع االجتماىعي و غير  

انية بحيث تذهب    - وجهة نظر اخرى تذهب ال تخصيص اجزاء متساوية للمير 

ي وجهات النظر السابقة مع تحديد  
ي تحدثنا عنها ف 

بالتساوي ال كل جزء من االجزاء الب 

ي ستبق  عل ما هي ع 
ي المستقبل و المناطق الب 

ي  ها التغيير ف 
ي قد يعي 

ليه . المناطق الب   

نصيحة / اود ان اوجه نصيحة بهذا الصدد للجميع اذا كنت من االشخاص الذين    -

ي ما سوف تقوم بختياره ذلك  
ي لك اال تبالغ ف 

يعشقون التغيير بشكل مستمر فنصيحب 

ة زمنية بسيطة فسوف تكون هناك تكاليف اضافية   ي حال قمت بالتغيير بعد في 
انه ف 

انية  حيث انه سيكون عليك اضافة قيمة ا  ي قمت بها سبقا عل المير 
زالة االعمال الب 

الجديده للتغير اي اضافة قيمة االزالة ال قيمة الخامات الجديدة و مواد بنائها و قيمة  

ي حال كنت  
كيب لذى انصحك بعدم المبالغة ف  االجر الخاص بالفنيير  القائميير  عل الي 

ي حال انك ال 
تحب التغيير فأنصحك بختيار    من عشاق التغيير ..... و بالعكس تماما ف 

فيير  حيث ان ما سوف تقوم به لن يكون  
افضل الخامات و مواد البناء و الفنيير  المحي 

ي المستقبل القريب فيجب عليك اختيار ما هو  
ها ف  ي يمكن تغير

ضمن قائمة االعمال الب 

افضل لكي يدوم و يقاوم عوامل التغيير المحيطة و لكي يمكنك الحفاظ عل رونق  

ي ما يخص اعمال الصيانة لكي ال تضطر ال  ال 
مكان و عليك ان تكون دائم المتابعة ف 

 التغير القهري .    

انية المكان لكل منطقة )االزالة و االضافة / االحجام / خدمات المكان   ترتيب عناض مير 

كيب (    )انارة كهرباء مياة ( / االدوات الصحية / الخامات / الي 

ي سوف نتبعها  بعد ان قمنا بتحديد تو 
انية و ما هي وجهة النظر الب  جهنا بخصوص المير 

انية لكل منطقة من المناطق المعنية و   سننتقل ال ترتيب العناض الخاصة بالمير 

ي ستكون اجوبتها هي  
ي يجب االجابة عليها و الب 

سيكون لدينا عدد من االسئلة الب 

لنبدأ سويا    ا اقع هي النتيجة لما سوف يتم عل المخططات و من ثم عل ارض الو   
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هل المخططات مطابقة للواقع ؟ هل هناك ما يحتاج ال التصحيح المعماري او االزالة  -

وع ؟   او االضافة ال واقع المشر

وع سواء كانت جدراية او سقفية  - ي اضافة االحجام الجمالية ال المشر
هل هناك رغبة ف 

 او ارضية ؟ 

ي المخطط و مطابق للواقع و  هل تمديد الكهرباء و الماء و الرصف  -
مناسب لما هو ف 

ي مع االضافات عل حسب التصميم ؟ 
 متماسر

ي سيتم اختيارها و المتماشيه مع رؤية التصميم و  -
ما هي انواع االدوات الصحية الب 

 التصميم الحالي ؟ 

ي  -
وع و المتماشيه مع المعطيات ف  ما هي انواع الخامات للجدران و االرضيات للمشر

ع التصميم ؟ الواقع و م   

هل تم تحديد نوع الفنير  المطلوبير  لالعمال المراد تنفيذها و عددهم ؟ هل تم رسم  -

 مخططات التنفيذيه بالدقة المطلوبة للتنفيذ ؟ 

هل تم اختيار الطاقم المناسب من الفنيير  القائميير  عل االعمال حسب نوع العمل ؟  -  

  بند المزانية االول المخططات و مطابقتها للواق ع و الحاجة ال التصحيح المعماري او  

وع    االزالة او االضافة ال واقع المشر

وع  يجب االخذ بعير  االعتبار االساس الصحيح الذي سيتم عليه بناء االفكار   ي اي مشر
ف 

  و التصاميم و التعديالت و القرارت و هذا االساس الرئيىسي هو مطابقة المخططات 

ي حال عد 
وع فق  وع  للواقع الفعلي للمشر م مطابقة المخططات للواقع الفعلي للمشر

ي سوف تكلف الكثير من المال و الوقت و الجهد  
سيكون هناك عدد كبير من االخطاء الب 

انية كاملة و دون اي فائدة و لقد واجهتنا الكثير من الصعاب   ي المير 
ممايؤدي ال خلل ف 

ي مشاري    ع تم اتخاذ القرارات فيها و تفاجئنا بعدم قدرتنا لمط 
ي  ف 

ابقة ما تم اقراره ف 

ي تم اتخاذ القرار بناء  
المخططات عل ارض الواقع و ذلك لعدم تطابق المخططات الب 

ي ارض الواقع مما كلفنا الكثير من الجهد و الوقت و المال العادته و  
عليها مع ما هو ف 
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تقويمه بالشكل الصحيح  لما هو مطابق مع الواقع لذى يجب الحرص كل الحرص عل  

ي االجراءات و اتخاذ القرارات و ذلك    ان يتم 
التأكد من التطابق الكامل قبل البدء ف 

 لتنجب الكثير من المعوقات اثناء العمل . 

وع من   و بعد التأكد من تطابق المخططات مع الواقع تبدا النظره العامة عل المشر

ي ما يخص اعمال االزلة 
و    حيث التصحيح المعماري و العمل عل اتخاذ القرارات ف 

ها   ي تشمل جميع انواع اعمال التكبير و التصغير و التقسيم و غير
االضافة المعمارية  و الب 

وع من الناحية العملية و الجمالية و بما   ي ترفع من مستوى كفاءة المشر
من االعمال الب 

وع.    مع التصميم والديكور الداخلي للمشر
 يتمىسر

ي يجب اخذها بعير     عند االنتهاء من هذا النوع من القرارات نكون قد 
حددنا االعمال الب 

وع   انية و حددنا تكاليف ادائها و قمنا  بالتأكد من تطابق واقع المشر االعتبار ضمن المير 

ي لتكون جاهزة لجميع المراحل العديدة  
مع المخططات النهائية و اعتمادها بشكل نهاب 

ي عليه 
ي سنبب 

ا جميع قراراتنا لمراحل  القادمة و بذلك نكون قد ثبتنا القاعدة الرئيسية الب 

وع كامله و بالشكل الصحيح .          المشر

وع سواء كانت جدراية او سقفية او   ي اضافة االحجام الجمالية ال المشر
انية الثاب  بند المير 

 ارضية  

ي كل من دورات المياه او منطقة  
المقصود باالحجام الجمالية هي كل ما يتم اضافته ف 

ها من االماكن و تكون عل شكل بروز او دخول او ارتفاع قد  المغاسل او المطابخ  و غير 

ي  
تكون لالستفادة منها او لالضافات الجمالية او قد تكون للسببير  معا و من االمثلة الب 

ي دورات المياة منها  
وزات و االرفف و الخزائن ف  اصبحنا نشاهدها بشكل كبير هي الي 

ي االرض او بناء المغاسل او    ايضا رفع المغاطس عن مستوى االرض او تغطيسها 
ف 

ي تندرج تحت هذا البند و هو بند اضافة االحجام و  
المطابخ والكثير من االفكار الب 

ي االبواب الالحقة و بشكل مفصل و لكن كان يجب  
سنحرص بعض الصور و االمثلة ف 

انية حيث ان تحديد هذه االضافات الحجمية   ي المير 
ذكر هذا البند الذي يندرج كليا ف 

ي المخطط سوف يكون له قيمة و بناء عل تحديد هذا البند و تحديد نوع  ال 
جمالية ف 
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ي تجسيم هذه االضافات سواء اكانت من البلوك او الحجر او  
مواد البناء المستخدمة ف 

ها من مواد البناء سوف يتم تحديد التكلفة الفعلية لما تم   الجبس او الحديد او غير

وع سواء كانت لدورة المياه او المغاسل او  تحديده من اعمال االضافات الحج  مية للمشر

وع .     المطابخ او اي جزء اخر من المشر

ي  
انية الثالث تمديد الكهرباء و الماء و الرصف المناسب و حسب التصميم النهاب  بند المير 

وع    للمشر

ي الخطوه االول المخططات مع الواقع و بعد انا حددنا االضافات  
بعد ما طابقنا ف 

ي الخطوه الثانية اصبحنا جاهزيير  لتحديد النقاط  الحج 
وع ف  مية الجمالية للمشر

ي تم  
ي ستكون مبنية بناء عل االفكار الب 

الرئيسية لكل من الكهرباء و الماء و الرصف و الب 

ي المخططات و بناء عل تطابق الواقع مع المخططات و بناء عل تحديد  
رسمها ف 

لرئيىسي لهذه الخدمات و بناء عل توزيعها و تحديد  االضافات الحجمية نقوم بالتوزي    ع ا 

ي المكان سنستطيع تحديد الخامات المطلوبة و تحديد  
ي ستكون ف 

انواع الخدمات الب 

ي ما  
انية ف  تكاليف هذه الخامات و الوقت المطلوب لتنفيذها  و بالتالي تحديد المير 

ي كل مرحلة التأكد من  
تطابق الواقع بعد  يخص هذا البند و عل ان يتم ايضا كما ف 

ي  
ابطة ف  التنفيذ مع المخططات المعتمده و ذلك حرصا عل ان تكون كل االعمال المي 

 االتجاه الصحيح 

ي سيتم اختيارها  
انية الرابع انواع االدوات الصحية الب   بند المير 

ي للمنطقة سواء كانت المنطقة هي دورات المياه او المغاسل او  
بعد تحديد الشكل النهاب 

ي تحتاج لالدوات الصحية يتوجب علينا تحديد نوع  المطاب 
ها من المناطق الب  خ او غير

ي المنطقة و تحديدها يكون بتحديد نوع  
ي سوف يتم تركيبها ف 

االدوات الصحية الب 

صناعتها و نوع تمديدها و نوع ترصيفها و اشكالها و تصاميمها و تحديد اعدادها  

ي المواصفات او االعداد يؤدي ال  المطلوبة بناء عل التصميم حيث ان كل اختال 
ف ف 

ي التكاليف الفعلية لالدوات الصحية و بعد االنتهاء من تحديد كل ما سبق  
االختالف ف 

انية   ي ستدخل ضمن بنود المير 
ذكره يكون قد تبير  لنا ما هي التكاليف المطلوبة و الب 
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وع و لكن بشكل واضح و بنسبة عالية من الصحة و الوضوح ح  يث اننا  الكليه للمشر

انية صحيحة و واضحة .    نقوم بالدراسة الكاملة لكل بند من البنود للوصول ال مير 

ي سيتم اختيارها  
انية الخامس انواع الخامات للجدران و االرضيات الب   بند المير 

ي للمنطقة سواء كانت المنطقة هي دورات المياه او المغاسل او  
بعد تحديد الشكل النهاب 

ها م  ي تحتاج ال تركيب خامات للجدران و االرضيات  المطابخ او غير
ن المناطق الب 

حه سابقا من الخامات و بناء   يتوجب علينا تحديد نوع هذه الخامات بناء عل ما تم شر

عل التصميم لهذه المناطق و بناء عل ما هو الهدف من هذه المناطق و استخدامتها  

يكون بتحديد نوع صناعتها و  سوف يتم تحديد نوع الخامات و تحديد نوع الخامات  

مقاساتها و الوانها و طرق تركيبها و اشكالها و تصاميمها و تحديد الكميات الخاصة بها و  

ها من   قد بينا سابقا طرق حسابها و سوف نبير  الحقا قواعد اختيارها و تركيبها و غير

ما هي    االمور الهامه و بعد االنتهاء من تحديد كل ما سبق ذكره يكون قد تبير  لنا 

وع و لكن بشكل   انية الكليه للمشر ي ستدخل ضمن بنود المير 
التكاليف المطلوبة و الب 

واضح و بنسبة عالية من الصحة و الوضوح حيث اننا نقوم بالدراسة الكاملة لكل بند  

انية صحيحة و واضحه و تحديد االهداف بالشكل الصحيح   من البنود للوصول ال مير 

انية السادس تحد يد نوع الفنير  المطلوبير  لالعمال المراد تنفيذها و عددهم و   بند المير 

 رسم المخططات التنفيذية 

انية السابقة ستجدون انه قد اصبح لديكم جميع المهام   بناء عل تحديد بنود المير 

ي تحتاجونها اصبحت  مجدوله و بناء عل ذلك  
المطلوبة بوضوح و قائمة باالعمال الب 

ي    تكون اتضحت الصورة بما يخص 
نوع الفنيير  المطلوب تواجدهم النهاء االعمال ف 

ي  
وع من بنائيير  او حدادين او نجاريير  و غير ذلك من االشخاص المختصيير  ف  المشر

انهاء االعمال و سوف يكون قد اتضح لكم حجم العمل و بناء عل اتضاح حجم العمل  

انية و المده الزمنية لالن  تهاء من قائمة  سيكون من السهل عليكم تحديد حجم المير 

االعمال و المهام و بناء عل ذلك يتوجب عليكم تجهير  ما تم االنتهاء منه من القرارات و  

ي تشمل جميع التفاصيل التنفيذية .  
 التصاميم و االفكار عل المخططات التنفيذية الب 
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انية السابع اختيارالطاقم المناسب من الفنيير  القائميير  عل االعمال   بند المير 

ي تشمل كل التصاميم و  باالن 
تهاء من المخططات التنفيذية اي المخططات الب 

ي خطوة شديدة االهمية و هي اختيار الطاقم  
التفصيالت و المقاسات الفعليه تأب 

المناسب من الفنيير  الذين سيقومون بتنفيذ هذه المخططات عل ارض الواقع و  

ي الخطأ الذي قد يؤدي    تسليمهم هذه المخططات لكي ال يكون هناك اي مجال للوقع 
ف 

ي تم  
انية الب  ال خسارة الكثير من الوقت و الجهد و المال و من ثم الخروج عن المير 

وع بشكل كامل و هنا انصح بأن يتم تسليم مثل   رصدها سواء لمنطقة معينة او للمشر

ي  
كات المقاوالت المعروفه الب  هذه االعمال للجهات المعنية من مكاتب هندسية او شر

ة . لها ت  اري    خ واضح و سابقة اعمال معروفة و قاعدة عمالء كبير  
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 الخاتمة 

ي ختام هذا الب حث  الذي تحدثنا فيه عن  تقنيات صناعة  
ف 

ي الفضاء الداخلي   يشن ا   أن  ن ؤ كد   
بالط الخزف و استخداماته ف 

ي سبيل إتمامه ا لكثير من  
أن   هذا الب حث الطويل الذي بذلناه ف 

الوقت والجهد والتعب، موثق بمصادر رسمية تجعل منه بحث ا   

ي قد مها،  
رسمي ا   ومرجع ا   حقيقي ا   ألي بحث آخر بمعلوماته الب 

ي ال تقبل إل صدق  
افية الب  فهو عل درجة عالية من االحي 

المعلومة وموثوقية المصدر، وهللا نرجو أن يجعل هذا البحث  

ي نشر الفائدة  
ي تساعد ف 

بداية للمزيد من األبح ا ث العظيمة الب 

ي نشر المعلومة الصحيحة مع مصادرها  
ي المجتمع وتساعد ف 

ف 

 الصحيحة أيض ا 
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