
مدرسة حيفا األبتدائية 

ي الغبير

.كيول ومواصفات لزوم صيانة مبنى مدرسة حيفا األبتدائية : الموضوع 

ي : الموقع  .مجمع مدارس األنروا - الغبير

.بعد زيارة الموقع الذكور أعاله وبالتنسيق مع جمعية التعاون و مدرسة  حيفا األبتدائية تم عرض المشاكل و طرح الحلول والمعالجات المناسبة 

.نبدأ بموجز عن المدرسة واألقسام الموجودة

ي 
ي مسقوف و آخر مكشوف , البناء يحتوي عىل طابق أرض  ي  اضافة اىل ملعب خارج 

 .(ملعب فوتبول وباسكتبول )طابق أول وثان 

ي  و يشمل األقسام التالية 
:الطابق األرضى

 2مدخل رئيسي عدد 

غرفة تدريس 

.حمام لألدارة -مطبخ صغير-مكتب نائب المديرة - مكتب المديرة : قسم األدارة و يشمل  

غرفة تستخدم كمخزن + (تستخدم لتصوير المستندات  )غرفة مالصقة لألدارة 

 2غرفة اساتذة عدد 

غرفة تستخدم كمخزن للكتب والمستندات 

غرفة نشاطات مع غرفة تحضير  ومخزن صغير

مختي  مع غرفة تحضير  ومخزن صغير

غرفة كمبيوتر 

موزع كبير مع درج داخىلي 

( لذوي األحتياجات الخاصة 3مع حمام عدد  )حمامات ومغاسل لألناث والذكور  
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 10صفوف تدريس عدد 

مرسح

موزع  كبير مع درج 

محل صغير لبيع العصير والمأكوالت للطالب 

ملعب مسقوف 

(باسكتبول- فوتبول  )ملعب مكشوف مجهز لأللعاب 

:الطابق األول  و يشمل األقسام التالية 

 10صفوف تدريس عدد 

مكتبة

 2تراس عدد 

موزع  كبير مع درج 

ي و يشمل األقسام التالية 
ى
:الطابق الثان
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المستوى
صورة 

-توضيحية

خريطة

الكمية
وحدة 

القياس

/ السعر

السعر األجماليالوحدة

A1
ي 
ى

عزل براغ

ألواح السقف
مقطوعDcm 02السطح

A2
- عزل رول 

عزل عالبارد
ط.مDcm 03530السطح

A3
- عزل رول 

عزل عالحراق
الطابق األول

Dcm 04 -

Dr.01
2م100

A4
معالجة 

الفواصل
ط.مDcm 05150كامل البناء

السطح
Dcm 05- 

Dr02
ط.م30

Dcm 06كامل البناء
فتحات 

6مكيفات عدد 

أعمال 

العزل

A5

نوع األعمال 

المعالجة بمادة 

الفوم

وصف األعمال

ى األلواح وعزل الفواصل برول  sika multiseal 1.2mm تنظيف الفواصل بي 

(density 1.5g/cm3)  - سم25عرض الرول 

 ونزع األوساخ والغبار   . ازالة رول العزل القديم   
ً
, تنظيف السطح وكنسه جيدا

ى SIKA BLACK SEAL PRIMERدهن أساس عىل البارد من نوع   ثم وضع طبقتي 

  تلصق فوق بعضها البعض بواسطة اللهب IMPER-LAREN 4mmمن رول 

ى أرض السطح وجوانب المتكأات    عند الزوايا بي 
ً
ائح عاموديا الناري ولف الشر

ائح بصفائح ألمنيوم عرض  سم وسماكة 7والجدران وصيانة الطرف العامودي للشر

ي 2
ى

اغ ي كل )ملم تثبت عىل الجدران ببر
ى

عىل ان يعبأ الطرف األعىل  (سم طول40برغ

ى  ى هذه الصفائح والجدران بمعجونة زفتية مرنة ومطاطية مع األخذ بعي  بي 

اإلعتبار  شبكة ترصيف مياه األمطار والمياه السطحية و المزاريب  يتم وضع 

-3 ويوضع طبقة من البحص فلبر قياس GEOTEXTILLE 100g/m2طبقة حماية 

(راجع الخريطة المرفقة).  سم 10 سم بسماكة 4

رة بمعجونة  ى ألواح البناء المترصى  SIKAFLEX PRECASTمعالجة الفراغات بي 

ى الفراغات  COLOUR GREY- لمنع المياه من التشب بي 

يتم تنطيف الفراغات  - (راجع الخريطة المرفقة)تسكب  فراغات عىل السطح 

.SOUDAL FOAMووضع مادة 

 SOUDALمعالجة الفتحات الناتجة عن تمديد مواسب  المكيفات بوضع مادة 

FOAM. 

ي بمادة
ى

اغ  Sika multiseal 1.2mm ازالة العزل القديم و اعادة عزل حول البر

(density 1.5g/cm3)

A
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المستوى
صورة 

-توضيحية

خريطة

الكمية
وحدة 

القياس

/ السعر

السعر األجماليالوحدة

ي
0الطابق األرضى

2م745الطابق األول

ي
ى
2م745الطابق الثان

ط.م 340الطابق األول

ي
ى
ط.م 340الطابق الثان

ي
2م184الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

ي
2م87الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

ي
2م95الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

نوع األعمال 

Dcm 14

B3

B1

Dcm 12

Dcm 13

Dcm 12

Dr03

ترحيل الناتج , تشمل األعمال ازالة كامل الفنيل الموجود لألرضيات و النعالت 

 او ما يعادله  Lintexتثبيت روالت فنيل سويدي . خارج الورشة من قبل المتعهد  

 ملم3سماكة 

 سم10تركيب نعالت من نفس الفنيل المستعمل  ارتفاع 

ى اليابس القديم  وترحيل كامل  نزع البالط القديم وتنظيف المكان من الرمل والطي 

.المخلفات واألوساخ ال خارج الموقع عىل نفقة ومسؤولية المتعهد 

  10تقديم وفلش طبقة من البودرة بسماكة 
ً
 وتسوية سطحها أفقيا

ً
سم تقريبا

ي باب اولوتقديم وتركيب بالط 
ى
اميك اسبان ى يفلش فوق البودرة  سب    عىل طي 

ابة البيضاء الملونة بحسب لون البالط وتلميع البالط  وسد اللزقات بروبة من البر

ي نهاية عملية التبليط عىل أن يكون تركيب بالط األرض  عىل 
ى
 الروبة ف

ّ
بعد مد

ي بما فيه رفع 
ى
ى رسود سطح بالط االرض باتجاه المصاف الخيط والشاقول مع تأمي 

أغطية الريغارات الموجودة ال مستوى البالط الجديد مع تنظيف البالط من 

ي ذلك 
ى
ف بما ف المعجونة خالل العمل حسب ارشادات و تعليمات المهندس المشر

اميك المستخدم حيت يلزم االتفاق عىل لون و قياس السب 

ى األسود سماكة  سم وتقديم وتركيب 2أعمال تثبيت بالط جدران باستخدام الطي 

ي باب أول بالط 
ى
اميك اسبان ابة البيضاء سب  ى وسد اللزقات بروبة من البر عىل طي 

ي نهاية عملية التبليط 
ى
 الروبة ف

ّ
الملونة بحسب لون البالط وتلميع البالط بعد مد

عىل أن يكون تركيب بالط األرض والحوائط عىل الخيط والشاقول مع تنظيف 

ف  البالط من المعجونة خالل العمل حسب ارشادات و تعليمات المهندس المشر

اميك المستخدم حيت يلزم ي ذلك االتفاق عىل لون و قياس السب 
ى
بما ف

وصف األعمال

B2
تكسب  وإزالة 

إنقاض

بالط أرضيات

بالط جدران

Bأرضيات

فنيل
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المستوى
صورة 

-توضيحية

خريطة

الكمية
وحدة 

القياس

/ السعر

السعر األجماليالوحدة

ي
ط.م9الطابق األرضى

ط.م16الطابق األول

ي
ى
ط.م10الطابق الثان

ي
2م3الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

B6
-مجىل غرانيت 

يمطبخ األدارة
2مDr052الطابق األرضى

ي
وحدة  2الطابق األرضى

وحدة  2الطابق األول

ي
ى
وحدة  8الطابق الثان

ي
وحدة  2الطابق األرضى

وحدة  10الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

Dcm 18

Dcm 17

Dcm 15

Dcm 16- 

Dr04

تركيب براطيش

ازالة الباب القديم و تركيب أبواب جديدة  

- باب - صندوق حديد ) سم 210*90قياس 

دهان وجه  +(  YALEمسكات  وغاالت 

اساس ووجهان دهان بويا ناري بتقنية الرش 

 .OMEGAنوع 

ازالة الباب القديم و تركيب أبواب جديدة 

باب  - صندوق حديد ) سم 210*130قياس 

دهان وجه +( YALEمسكات وغاالت - 

اساس ووجهان دهان بويا ناري بتقنية الرش 

 .OMEGAنوع 

B4

B5

تركيب 

مجالي 

غرانيت

C
أعمال 

الحديد

أبواب حديد 

( SANDWISH PANEL)جديدة

بعرض الصندوق عىل ان يكون  سم 3 رخام مرصي سماكة تقديم و تركيب برطاش

ه بمجاري للمياه  ى مجليا عىل وجه واحد ومشطوبا حسب االصول و فرزه و تجهب 

عند الحاجة بما فيه ازالة البطاش القديم وتركيب بطاش جديد  باستعمال الصق 

.بالط باب أول 

ب 2مفرز  مع دبقة سماكة   كوارتز تقديم وتركيب مجىل
ّ
سم مكسور الحرف ومرك

 سم 80*250قياس الغرانيت - ضمنا 80*40عىل طاولة ألمنيوم مع مجىل قياس 

باب أول كبس اوتوماتيك   ماركة " ½تقديم وتركيب حنفية كروميه 

Tremolada مع كامل القساطل واألكواعPP-R pipes مهما بلغت " ½  قطر

كميتها مع كل ما يلزم من أكسسوارات لربطها بشبكة الماء  بما فيه اعمال التنقب   

ف .وإخفائها داخل الجدران حسب ارشادات وتعليمات المهندس المشر

سم 2 مفرز  مع دبقة سماكة غاالكسي أسودتقديم وتركيب مجىل غرانيت نوع 

سم مثّبت عىل الحائط 10مكسور الحرف ونعلة من نفس نوع الغرانيت بارتفاع 

ب عىل بالطة رجل عدد 
ّ
 سم 55*200قياس الغرانيت 2خلف الحنفيات ومرك

مع Tremoladaباب أول كبس اوتوماتيك   ماركة " ½وتركيب حنفية كروميه 

مهما بلغت كميتها مع كل ما يلزم " ½  قطر PP-R pipes كامل القساطل واألكواع

من أكسسوارات لربطها بشبكة الماء ا بما فيه اعمال التنقب   وإخفائها داخل 

ف .الجدران حسب ارشادات وتعليمات المهندس المشر

وصف األعمال

أبواب حديد 

( SANDWISH PANEL)جديدة

أبواب مفردة

أبواب مزدوجة C2

C1

نوع األعمال 

B

أرضيات

مجىل غرانيت 

لزوم المختبر
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المستوى
صورة 

-توضيحية

خريطة

الكمية
وحدة 

القياس

/ السعر

السعر األجماليالوحدة

ي
وحدة  17الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
وحدة  2الطابق الثان

ي
وحدة  3الطابق األرضى

وحدة  2الطابق األول

ي
ى
وحدة  1الطابق الثان

C5أبواب مزدوجة

صيانة أبواب حديد 

(SANDWISH PANEL )  قياس

210*185
ي
وحدة  5الطابق األرضى

C6
بوابة المدخل 

يالرئيسية
الطابق األرضى

Dcm 20 -

Dr05
وحدة  1

C7

 TOTخيمة 

*   600قياس 

 سم350
ي
وحدة  Dcm 211طابق أرضى

وصف األعمال

Dcm 19

أبواب مزدوجة

صيانة أبواب حديد 

(SANDWISH PANEL ). قياس

210*90

صيانة أبواب حديد 

(SANDWISH PANEL )  قياس

210*130

C3

C4

صيانة  تعيب  الباب قياس تركيب مسكات 

 مع كل ما يلزم من YALEجديدة وغاالت 

أعمال لحام وحف وجلخ النتؤات وتفقيد 

الفجوات بالمعجونة دهان وجه اساس 

ووجهان دهان بويا ناري بتقنية الرش نوع 

OMEGA. 

نوع األعمال 

C
أعمال 

ملم مطىلي 3تول سماكة  (م4.2عرض * م 2.8ارتفاع )تقديم وتركيب بوابة حديد الحديد

 أوجه مع كل ما يلزم من أعمال لحام وحف وجلخ النتؤات وتفقيد الفجوات 3عىل 

ى بويا مع  ى زيرقون ووجهي  بالمعجونة وطلس معجونة حديد مع دهن وجهي 

راجع الخريطة المرفقة -YALEمسكات ووضع قفل

ملم 0.6سماكة  (ToT) تقديم وتركيب سقفية معدنية مكّونة من ألواح معدنية 

Prepainted corrugated steell sheet 5ribs/m 4cm depth بحسب  

 سم وجسور 8*8ارشادات المهندس تركب عىل شاسي حديد مكون من أعمدة 

ى بويا أسود لميع 4*8 ى زيرقون لكامل الحديد مع وجهي  .  سم  ودهان وجهي 

من الحديد المزيبق عىل كامل طول نهاية  (gutter)وتقديم وتركيب مزراب 

ى الشود الالزم له لتجميع وترصيف مياه األمطار وتقديم وتركيب  األلواح وتأمي 

ى مع كل ما يلزم من  (gutter)إنش عند نهاية ال3 قطر PVCقساطل  من الجهتي 

ي وأكسسوارات لتثبيت الشاسي عىل األرض والحوائط 
ى

ى وبراغ أشغال تنقب  وتبطي 

ى الخيمة و  ولمنع تشيب دخول الماء وإضافة زاوية حديد مزيبق مع بيو بي 

الحائط لمنع تشب المياه

أبواب مفردة
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C8

 TOTخيمة 

قياس 

 سم200*400
ي
وحدة  Dcm 221طابق أرضى

C9
الواح لزوم 

الخصوصية

ي 
طابق أرضى

جنب 

الحمامات

Dcm 23- 

Dr07
ط.م26

C10ملم3حديد مزيبق مجراية السطح 
 سم عىل 10تلحيم ألواح حديد مزيبق ارتفاع 

طول مجراية السطح لزوم منع تشب المياه
ط.مDcm 01138السطح

C11
تركيب صاج 

حديد مزيبق
 ملم3حديد مزيبق 

 40 قياس Lتركيب صاج حديد مزيبق شكل 

سم اسفل المبنى لزوم حماية األلواح 

الحديدية من الصدأ
ي
ط.مDr0870الطابق األرضى

ي
2م50الطابق األرضى

2م70الطابق األول

ي
ى
2م70الطابق الثان

وصف األعمال

Dcm 24
ر  من السقف وتركيب ألواح جبسمبورد ماركة ملم knauf 1.8 ازالة القسم المترصى

مع اضافة حديد التثبيت ومراعاة شقلة الجبسمبورد القديم مع وضع شاش 

.ومعجوة طلس وجهان 

سقف 

مستعار
جبسمبورد

نوع األعمال 

أعمال 

الحديد
C

DD1

ملم مطىلي عىل 3تول سماكة  (م26عرض* م 1ارتفاع)تقديم وتركيب الواح حديد 

 أوجه مع كل ما يلزم من أعمال لحام وحف وجلخ النتؤات وتفقيد الفجوات 3

ى بويا  ماركة  ى زيرقون ووجهي  بالمعجونة وطلس معجونة حديد مع دهن وجهي 

OMEGAلون أزرق 

ملم 0.6سماكة  (ToT) تقديم وتركيب سقفية معدنية مكّونة من ألواح معدنية 

Prepainted corrugated steell sheet 5ribs/m 4cm depth تركب عىل  

 سم ومدادات بحسب 8*4 سم وجسور8*8شاسي حديد مكون من أعمدة 

ي المخططات المتوافق عليها وبحسب إرشادات المهندس 
ى
القياسات الموضحه ف

ى بويا أسود لميع  ى زيرقون لكامل الحديد مع وجهي  ف  ودهان وجهي  . المشر

من الحديد المزيبق عىل كامل طول نهاية  (gutter)وتقديم وتركيب مزراب 

ى الشود الالزم له لتجميع وترصيف مياه األمطار وتقديم وتركيب  األلواح وتأمي 

ى مع كل ما يلزم من  (gutter)إنش عند نهاية ال3 قطر PVCقساطل  من الجهتي 

ي وأكسسوارات لتثبيت الشاسي عىل األرض والحوائط 
ى

ى وبراغ أشغال تنقب  وتبطي 

ى الخيمة و  ولمنع تشيب دخول الماء وإضافة زاوية حديد مزيبق مع بيو بي 

.الحائط لمنع تشب المياه 
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المستوى
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خريطة

الكمية
وحدة 

القياس

/ السعر

السعر األجماليالوحدة

ي
2م0الطابق األرضى

2م135الطابق األول

ي
ى
2م90الطابق الثان

E2
أبواب 

يالحمامات
وحدة  Dcm 1118الطابق األرضى

FايبوكسيF1الملعب  أرضية الملعبDcm 442752م 

G1الملعب تزييح الملعبDcm 442752م 

G2يأعمال ورقة
2م90الطابق األرضى

أعمال 

أخرى
G

أعمال صيانة األرضيات وتشمل ازالة األلواح 

ي تؤثر عىل السالمة العامة و 
رة والنر المترصى

استبدالها بألواح خشب جديدة مع تثبيتها 

بالحديد الموجود

Dcm 07

وصف األعمال

plywood  ملم18ألواح خشب   

باب أول
E1أرضيات

نوع األعمال 

E
أعمال 

خشب

ه أللعاب الفوتبول والباسكتبول  باستخدام تقنية الرش  ى تزييح الملعب لزوم تجهب 

 م12*23قياس الملعب - عىل الساخن 

 أوجه من مادة 3تنظيف أرضية الزفت الموجودة من الغبار والشوائب ودهنها 

االيبوكسي باب أول

ى ممدودة حسب اإلمامات  تقديم وتركيب ورقة خارجية مهما بلغت السماكة وعىل طبقتي 

ى المركب من 3ومسحوبة عىل مسطرة طول   رمل 3م1كلغ ترابة لكل 400أمتار بالطي 

نظيف خالي من الشوائب بما فيه قص الحديد الظاهر إن وجد وسد الفجوات وتنظيف 

 الطينة وتنعيمها مع كل 
ّ
ة بمد ى قبل المبارسر الجدران وعمل رشة مسمار وسقيها لمدة يومي 

ما يلزم من سقاالت ومقتضيات ويد عاملة وحسب ارشادات وتعليمات المهندس 

ف  .المشر

عىل أن  (سم80عرض  * 180ارتفاع )تقديم وتركيب باب خشب ملبس فورمايكا 

سم مركب 10بعرض  (زان)سم ومؤلف من برواز خشب 4.50تكون سماكة الباب 

سم (8×3.5)بالفرز واللسان وبتقاطيع داخلية من خشب الشوح الجديد بقياس

 و25كل 
ً
ى بخشب 5سم كل (3.5×3.5)سم عرضا  ملفوف عىل الوجهي 

ً
سم طوال

ي بفورمايكا سميكةمعاكس باب أول سميك  وملبس 
ى
ل بفرز ف ى ى يبى  عىل الجهتي 

سم بما فيه الصندوق من خشب السويد سماكة (3×4)برواز خشب زان قياس

سم وبعرض الحوائط مهما بلغت سماكتها وحواجب من خشب السويد بعرض 5

سم وكل ما يلزم من خرضوات مختلفة وغال باب اول ومسكات كروميه  مع 7

. أوجه 3دهان الباب والصناديق  الصناديق عىل 
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المستوى
صورة 

-توضيحية

خريطة

الكمية
وحدة 

القياس

/ السعر

السعر األجماليالوحدة

ي
وحدة  12الطابق األرضى

وحدة  24الطابق األول

ي
ى
وحدة  24الطابق الثان

ي
0الطابق األرضى

وحدة  2الطابق األول

ي
ى
وحدة  2الطابق الثان

ي
وحدة  4الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

ي
2م845الطابق األرضى

2م845الطابق األول

ي
ى
2م845الطابق الثان

ي
2م1930الطابق األرضى

2م1143الطابق األول

ي
ى
2م1150الطابق الثان

I3ي يالبناء الخارجر
2م1460الطابق األرضى

سقف

نوع األعمال 

H2Dcm 25

I1

I2

تنظيف )صيانة جميع شبابيك األلمنيوم 

السكك وتوسيع المجاري و تركيب قفل 

VOLDA  و تبديل الزجاج المكسور  مع  

اضافة ال حف - (تركيب كادر منخل ثابت

دفاعات الحديد  مع كل ما يلزم من أعمال 

لحام وحف وجلخ النتؤات وتفقيد الفجوات 

بالمعجونة وطلس معجونة حديد مع دهن 

ى بويا ى زيرقون ووجهي  وجهي 

حوائط 

المدرسة من 

الداخل

H

H1

صيانة شبابيك 

األلمنيوم 

ودفاعات 

الحديد

 سم170*335قياس الشباك 

H3 سم60*340قياس الشباك

أعمال 

ألمنيوم

تقديم وطالء طرش نصف  كوتشوك بدون لمعة  باب أول بحيث يتّم تنظيف 

ة  ومن ثم طىلي 
السقف من الرواسب والغبار وتصليح وحف  األماكن المتقشر

 طبقات من 3 ويتم حفها ثم طالء ALTECطبقة أساس يليها طبقة طلس معجونة 

 OMEGAطرش نوع 
ً
مع كل ما يلزم من   ( ساعة طبقة24كل ) أو ما يعادله  تباعا

.مواد ومقتضيات ويد عاملة وسقاالت إلتمام العمل عىل أكمل وجه 

I
أعمال 

دهان

 سم170*220قياس الشباك 

ى كل ما يلزم من أعمال لحام وحف - تنظيف الحوائط من الغبار والشوائب  تجهب 

وجلخ النتؤات وتفقيد الفجوات بمعجونة حديد مع دهن  أساس ووجهان  بويا 

  أو ما يعادله مع عمل مساطر OMEGAناري بتقنية الرش بضاعة دهان بويا 

مع كل ما يلزم من مواد ومقتضيات ويد . دهان للموافقة عىل األعمال قبل البدء 

.عاملة وسقاالت إلتمام العمل عىل أكمل وجه 

وصف األعمال
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المستوى
صورة 

-توضيحية

خريطة

الكمية
وحدة 

السعر األجماليالقياس

I
أعمال 

دهان
I4ي يالسور الخارجر

2م510الطابق األرضى

ي
وحدة  1الطابق األرضى

وحدة  1الطابق األول

ي
ى
وحدة  1الطابق الثان

ي
وحدة  10الطابق األرضى

وحدة  12الطابق األول

ي
ى
وحدة  10الطابق الثان

ي
وحدة  1الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

J4يهاوس
وحدة  Dcm 331الطابق األرضى

ي
وحدة  40الطابق األرضى

وحدة  48الطابق األول

ي
ى
وحدة  48الطابق الثان

60X60انارة 

أعمال 

كهرباء
J

ترتيب غرفة 

الساعات

ي غرفة الساعات بالطريقة اآلمنة مع تركيب خزانة مع لوفرات 
ى
ترتيب الخطوط ف

لزوم التهوئة

 أو ما يعادله  بحيث OMEGA تقديم وطالء رولو اكريليك سوبر كوتشوك  ماركة

 
ّ
ة وسد يتّم تنظيف الجدران من الرواسب والغبار وتصليح وحف  األماكن المتقشر

وخ بمادة ابة البيضاء ومعالجة الشر  أو ما يعادلها ومن ثم Tinocrete الثقوب بالبر

 3طىلي طبقة أساس يليها طالء 
ً
 24كل ) طبقات من اكريليك سوبر كوتشوك   تباعا

ي نفس ) عىل ان يتّم تحديد اللون  (ساعة طبقة
ى
مع امكانية استخدام أكبر من لون ف

ف مع كل ما يلزم من مواد   (المكان ونقشة الرولو بموافقة المهندس المشر

.ومقتضيات ويد عاملة وسقاالت إلتمام العمل عىل أكمل وجه 

وصف األعمال

J2

J3

J5Dcm 34

ABB 4*60Aبهاوس جديد ايطالياستبدال الهاوس الموجود 

أو ما  REPLAY ماركة 60X60 ايطالي الصنع قياس LEDانارة تركيب شيسيهات 

 مع ازالة اللمبات القديمة وتسليمها للمدرسة مع حساب كامل خطوط  يعادله

طان التسحيب من التابلو ال الغرف قياس  ملم و التيب الظاهرة و العلب 2.5ورسر

.الظاهرة 

Dcm 32

نوع األعمال 

Dcm 30
 و اعادة وصل  ديجونتب 18 حديد ABB بتابلو استبدال التابلو الموجود

ات الموجودة  ات الموجودة ال تزال صالحة). الديجنتب  (الديجنتب 

تركيب برايز 

ظاهرة
Dcm 31 ايز التالفة VIMAR PLANAتركيب برايز ظاهرة ماركة  بدل البر

تركيب تابلو 

كهربا جديد
J1
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صورة 

-توضيحية

خريطة

الكمية
وحدة 

القياس

/ السعر

السعر األجماليالوحدة

ي
وحدة  10الطابق األرضى

وحدة  8الطابق األول

ي
ى
وحدة  8الطابق الثان

مقطوعDcm 36السطح

ي
مقطوعDcm 37الطابق األرضى

ي
مقطوعDcm 38الطابق األرضى

K2طواشات
ي  عيتانطواشة ميكانيك ماركة

 انش3/4

 للخزانات عىل السطح 2تركيب طواشة عدد 

لمنع تدفق المياه
وحدة  Dcm 392السطح

ي
وحدة  2الطابق األرضى

وحدة  2الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

وحدة  4السطح

ي
وحدة  29الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

Dcm 35

Dcm 41

تنظيف شبكة 

الدريناج

ي عنكبوت ماركة 
ى
 لمنع انسداد القساطلREADYتركيب مصاف

K1

أعمال 

صحية
K

حنفيات

 أو ما REPLAY  ماركة 30X120 ايطالي الصنع قياس   LEDانارة تركيب شيسيهات 

يعادله مع ازالة اللمبات القديمة وتسليمها للمدرسة مع حساب كامل خطوط 

طان التسحيب من التابلو ال الغرف قياس  ملم و التيب الظاهرة و العلب 2.5ورسر

.الظاهرة 

ي 
ى
مصاف

عنكبوت 

بالستيك

باب أول كبس اوتوماتيك للمغاسل  ماركة " ½تقديم وتركيب حنفيات كروميه 

Tremolada مع كامل القساطل واألكواع المزيبقة والموزعة والمخفية بالحائط

PP-R pipes مهما بلغت كميتها مع كل ما يلزم من أكسسوارات لربطها " ½ قطر

ى والعزل وإخفائها  بشبكة الماء الداخلية للحمامات بما فيه اعمال التنقب  والتبطي 

ف .داخل الجدران حسب ارشادات وتعليمات المهندس المشر

تنظيف مجراية السطح

تنظيف مجراية الملعب

تنظيف الريجارات

K3

K4

Dcm 40

وصف األعمالنوع األعمال 

30X120انارة 
أعمال 

كهرباء
JJ6



مدرسة حيفا األبتدائية 

ي الغبير

المستوى
صورة 

-توضيحية

خريطة

الكمية
وحدة 

القياس

/ السعر

السعر األجماليالوحدة

ي
18الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

ي
1الطابق األرضى

ي
1الطابق األرضى

0الطابق األول

ي
ى
0الطابق الثان

يذوي األحتباجات الخاصة 
1الطابق األرضى

المجموع

: مالحظة 

وط السالمة العامة من مسؤولية المتعهد  ى الورشة اثناء العمل ومراعاة متطلبات ورسر تأمي 

وصف األعمالنوع األعمال 

 سنوات 5يتم تقديم كفالة خطية من المتعهد عىل جميع أعمال العزل لمدة 

عىل المتعهد تقديم عينة عن األعمال المنوي تنفيذها و أخذ موافقة المهندس األستشاري قبل البدء بالتنفيذ

ي 
ي وطنى  مع غطاء بيكاليت  و سكر  فينيسيا LECICOتقديم وتركيب كرسي افرنجر

يكروميه وصندوق 
ى
 مع غطائه والصباب وقلب الصندوق مع الطابة وشطاف عيتان

ف وكل ما يلزم بما فيه تركيب  من النوع الجيد  المتفق عليها مع المهندس المشر

ي موقعها وتغذيتها بالمياه و وتقديم وتركيب قساطل المجرور داخل 
ى
الكرسي ف

لقساطل المجرور الرئيسي داخل الحمامات وكل ما يلزم " 5وقطر " 4الحمام قطر 

من قساطل وأكواع وتايات جميعها باب أول لوصلها لريغارات الحمام وتبطينها 

 ووصلها بشبكة المجرور الداخىلي والريغار
ى .بالطي 

 وصبابات P مع عامود بما فيها سيفونات كروم LECICO تقديم وتركيب مغاسل 

وكل ما يلزم من قساطل وتايات وأكواع و سكر  "   2 قطر PVCكروميه ومهرب 

جميعها باب أول لربطها بشبكة المجرور الداخلية للحمام وبمأخذ المياه مع كل ما 

يلزم من مواد ومقتضيات ويد عاملة لجعلها صالحة لإلستخدام ويتفق عىل اللون 

ف .مع المهندس المشر

K6

Dcm 42

Dcm 43

ذوي األحتباجات الخاصة 

K7

كراسي حمام

مغسلة
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