
 
 
 

 التربةتقریر بیانات 
 

 /           /          تاریخ القیام بالدراسة  /      /            التكلیفتاریخ 
 

 بیانات الموقع 
 ........ ..................  شارع: .................  رقم البلوك: .......... ...  رقم القطعة

 : ........... .................. .......... .. حــــي ..................... .    : .......... مجاورة
 : ........... .................. محافظھ: .......... ..................... .    مدینھ/ منطقة 

 

 بیانات المالك 
 .................. .................. : رقم قومي  ............................... ............../ االسم 

 العنوان

.......... .......... .......... .......... ....../ .......... شارع  ............عقار رقم 
....... .......... 

.......... حصة / عزبة / قریة فرعیھ / كنى تجمع س....... .......... ...شقھ ..........   دور 
......... .......... .. 

یاخة  ة  /ش .......... قری
... 

م  ز  / قس .......... مرك
...... 

 .......... .......... ..........: محافظھ 

 
 المستندات الخاصة بالمشروع -١

  ٠) ومرافق  یشتمل علي وصف الموقع وما یجاوره من منشآت( محضر استالم الموقع 
  ٠) كروكي للموقع موضحا علیھ أماكن المنشآت وما وما یجاوره من منشآت ومرافق 
  ٠مساحة المنشآت وعدد األدوار والبدرومات 
  ٠الخریطة المساحیة الطبوغرافیة موضحا علیھا مكان المشروع 
  ٠میزانیھ شبكیة لموقع المشروع 
 

 بیانـــــــات المنشـــــــــأ -٢
 

........ : عدد األدوار   : ................مساحة البناء      : .......... ...لكلیة  مساحة األرض ا
...................... 

: ........... .................. عمــق البدرومات  : .......... ..................... .    ارتفاع المنشـــأ 
.... .. .......... 
حوائط حاملة       ھیكل خرساني          ھیكل معدني         وحدات سابقة         ٠٠النظام اإلنشائي 

 التجھیز      أخري  
 

 أعمـــــــــــــال الجســــــــــــات -٣
 ..................... .....................عدد الجسات 

 ٠طبقا للكود المصري لألساسات والمواصفات المطلوبة للمشروع 
ھ  ات علی ذ الجس م أخ ذي ت ق ال انیكي       ..................... العم ات         میك وع الجس دوي           ن ی

 حفر مكشوف         
 ٠أماكن الجسات موضحھ علي كروكي الموقع 

 مع تحدید مناسیب سطح ومناسیب صفر الجسات
 ٠بالنسبة لروبیر ثابت أو نقطھ ثابتة بالموقع 

ف  اول المكل ات المق ذ الجس دء ..................... بتنفی اریخ ب اء  ٠٠٠٠/٠٠٠٠/  ٠٠٠٠ت اریخ انتھ ت
٠٠٠٠/٠٠٠٠٠/٠٠٠٠ 
 علي تنفیذ الجسات المشرفة الجھة

 
  

 المیــــــــاه االرضیـــــــــــــــھ -٤
 

 ..................... .....................منسوب المیاه الجوفیة  
 
 



 
 ـاتالتأسیس والتوصیــــــــ -٥

 
 

 ..................... ..................... .....................منسوب التأسیس من سطح األرض الطبیعیة  
قواعد منفصلة                قواعد شریطیھ                               نوع االساس المقترح        أساسات ضحلة

 لبشة مسلحة           
 

 أساسات عمیقة                خوازیق                                   
 اإلجھاد المسموح بھ عند منسوب التأسیس

 في حالة األساسات الضحلة 
 

 واألساسات التربةبیانات مھندس میكانیكا 
 

ـم   ........................................ ..... ........................................: االســ
........................ 

ع   ........................................ .................. .................. ...........: التوقی
..................... 

ـة  ـد بالنقابـ ـم القیـ اري ........................................ رقـ م االستش رق
........................................ 

 
 

 )واتجاه الشمال وأماكن أخذ الجسات  المحیطةیرفق كروكي للموقع وموضح بھ العقارات ( 
 
 


