
 االشتراطات العامه على المقاول
على المقاول اتباع النمازج والرسومات الهندسيه ودفاتر الكميات الموجوده  -1

 بالرسومات الهندسيه
 يجب ان تكون االخشاب من اجود االنواع وخاليه من العيوب -2
 يجب تقديم عينات مصنعه من النمازج المختلفه مثل ( االبواب والشبابيك ) -3
(صاحب العمل ) والجهه المشرفه ( الممهندس ) الحق فى متابعه للجهه المالكه   -4

التصنيع  فى المصنع للتأكد من تصنيع الخامات كما هو مطلوب من حيث نوع الخشب 
 المستخدم وتركيب الخامات من حيث الشكل

 االبعاد الموضحه على الرسومات ابعد تنفيذيه نهائيه ال يتم التعديل او التغيير فيها  -5
تشمل التوريد بالزجاج والتركيب والدهان والخرداوات اذا لم ينص على االسعار  -6

 خالف ذلك 
 يلتزم المقاول بتقديم عينات من الخرداوات ( مقبض وكلون واكره )  -7
توريد االعمال وفقا لبرنامج زمنى معين ال يتم تجاوز ها الالن هناك شروط جزائيه فى  -8

 حاله التأخير عن الموعد المحدد للتسليم 
 جهه المشرفه وقبل االستالم حق رفض االعمال التى بها عيوب لل -9

 للجه المشرفه الحق فى طلب الرسومات  -10
على المقاول مراجعه الرسومات واالبعاد المذكوره بدفتر المواصفات  -11

 والكميات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العدد اليدويه المستخدمه فى اعمال النجاره

 ادوات التقطيع والشق -1
" المنشار ×  " سراقه تمساح 

×  
 ادوات المسح  -2

 الرابوه او الفاره ×

×  

×   

الرابوه فاره كبيره الحجم ويستخدم فى تنعيم ومسح وتسويه االسطح اى ازاله 
 الطبقه الغشيمه من الخشب

 ادوات التشكيل  -3

 االزميل والمنقار

 االزميل له سن مستقيم ويستخدم الزاله بعض جزئيات الخشب 

 المنقار يستخدم لتكسير االخشاب وعمل فتحات بمقاسات معينه 
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 ادوات التحديد -4

 شريط قياس ( المتر)

 

 
 ادوات العالم والقياس -5
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 المتر والزاويه القائمه والقلم الرصاص وشوكه العالم والبرجل والقده والشنكار

 الشاكوش والكماشه والمبرد -6

 

 



 

انواع االخشاب 
 االبيضخشب الصنوبر  -1

 يستورد من السويد وروسيا واسترليا وامريكا

 عيوبه  

  العقده التى تضعف من صالبه الخشب وخاصه فى المنتصف 
  االلتواء نتيجه سوء التخزين التخوخ 
 التخوخ نتيجه الحشرات مثل النمل االبيض الذى يسبب عفن للشجره 

 صفراروصالبته قليله هو اول نوع من انواع خشب الصنوبر ولونه ابيضيميل قليال لال
 وخفيف الوزن عن الخشب السويدى 

  االليف غير ظاهرهوغير واضحه ويباع بالمتر المكعب على هيئه الواح وهو االكثر
 جنيه 1700استخداما فى عمل ارضيات الباركيه والمتر من بسع 

 خشب الموسكى السويدى – 2

 لونه اصفر يميل قليال لالحمرار 
  الخشب البياض واثقل وزناصالبته اشد صالبه من 
  االلياف ظاهره وواضحه وغير مستقيمه 
  على هيئه الواح االستخدام هو االكثر فى نجاره العماره ويباع ايضا بالمتر المكعب

 جنيه 1300والمتر بسعر 

 االخشاب الصلبه

 الخشب الزان -2
  صالبته شديد الصالبه 
 لونه بنى فاتح 
  االلياف اكثر اندماجا وواضحه وظاهره 
 وحده البيع بالمتر المكعب على هيئه الواح 
 االستخدام اكثر استخداما فى نجاره االثاث 



  تسنخدم ماده السالقون لتحمى الخشب من العوامل الجويه والطبيعيه وخاصه الباب
 والشباك ويتم الدهان بهه الماده لحمايته من الشمس والهواء والما ء 

 االخشاب المصنعه 

 الواح مسطحه ومنها الزان والكورىعباره عن  االبالكاش -1
عباره عن الواح مسطحه تتكون من لوحين ابالكاش بينهما نشاره خشب ر الكونت -2

" المقاس المتداول  " موسكى    144* 122مضغوطه وسدايب خشب طبيعى 
يصنه من مصاصه القصب التى يتم ضغطها وكبسها ويتم وضع  الخشب الحبيبى -3

ى عباره عن شرائح من البالستيك ذو لون جميل عليه طبقه من الفرومايكا التى ه
 وتستخدم لتغطى عيوب الخشب النه من اردىء انواع الخشب

 عمليات تجفيف الخشب

 التجفيف الطبيعى  -1

 وهو نشر الخشب فى الهواء والشمس وذلك النتزاع الما ء من داخل الخشب 

 التجفيف الصناعى  -2

 ويتم وضع الخشب فى افران فى درجه حراره معينه  النتزاع الماء من داخل الخشب 

 طريقه التخزين الجيده

سم من على سطح  20يتم تنشير الخشب اوال فى الهواء ثم يوضع على منضده ارتفاعها 
 الرصات متساويه ومتوازيه واالرض تكون مستقيمه االرض ويجب ان تكون 

 ءالغرا

 من مواد صناعيه الصقه  صناعى يصنع -1
 من بقايا الحيوانات ولذلك له رائحه كريهه حيوانى ويستخرج -2

 المسامير

 ويستخدمه النجار المسلح لدق الخشب المسمار الخشابى -1
 المسمار البرمه -2
 والمسمار القالووظ -3

له الفرق بينهما ان البورما يربط ويفك بالمفك اما القالووظ يربط بصامو                       
  قال ووظ 



 مستلزمات التثبيت والحركه

 المفصالت -1

 

 وتستخدم لتثبيت االبواب والشبابيك 

  المسامير بانواعه -2
 سم  2سم الى 1مسمار بغدادى وطوله يبدأ من  -1
 سم 2سم الى 1مسمار سناره طوله من  -2
 مسمار برمه وله بعدن قطر المسمار وطوله -3

 الكوالين  -3

 البابداخل استامه اة داخل قائم  -1
 خارج استامه اى خارج قائم الباب -2
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4-" " االوكى ة  السباليونات 

 االوكره والنصف اكره والمقبض -5

 

 

 مكونات الباب

 يسمى الحلقجزى ثابت  -1
 يسمى الضلفهجز ىء متحرك  -2

 انواع االبواب

 يتم تجليده بابالكاشباب تجليد  -1
 يتم تجليده بابالكشويتم وضع حشوات واشكال زخرفيه علىباب حشوه  -2

 الباب
 وهو باب تجليد ابالكاش عادى ولكن عليه حلياتباب صبرص  -3

 انواع الشبابيك

 يركب للباالكوناتشباك شمسيه  -1
 لونه بنى او ازرقشباك سلسله  -2
 شباك زجاج -3

 شروط استالم الحلق بعد التركيب
 دهان الحلق بالسالقون  -1
 مراجعه الكانات  -2
 سم زياده للحلق 5ه ويجب ترك ير البرمتثبيت الكانات بالحلق بمسام -3
تستخدم مونه االسمنت والرمل وال يستخدم الجبس فى المونه للتحبيش وذلك النه  -4

 يمتص المياه ويعمل على تآكل الحديد

 شروط استالم الضلفه
 تدهن بويه السالقون -1
 تثبت المفصالت بالحلق -2
 مراعاه سهوله فك وغلق الباب -3



 

 

 

 

 


