
 محافظة الجیزة  سیةالقیا إجراءات التشغیل 
  حى جنوب الجیزة 

 المركز التكنولوجى لخدمة المواطنین

  لنموذج المرفق بتقریر التربةا: الموضوع
  ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار  ١: رقم اإلصدار  ٢٠٠٨لسنھ  ١١٩قانون رقم : المرجع

 

  

  
  /       /تاریخ القیام بالدراسة        /       /            تاریخ التكلیف        

  انشاء         تعلیة        تدعیم       الغرض   

  بیانات الموقع

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: شارع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: رقم البلوك ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: رقم القطعة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: ىـــــح ٠٠٠٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: مجاورة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:محافظة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: .مدینة/منطقة

  الكـــــبیانات الم
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: رقم قومى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: االسم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: العنوان

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دور٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠. :شارع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:عقاررقم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: حصة/عزبة/فرعیة/قریة/تجمع سكنى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:شقة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: محافظة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: مركز/قسم٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: قریة/شیاخة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠.: برید الكترونى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: محمول ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: تلیفون

  ٠ المستندات الخاصة بالمشروع)  ١(
 یشمل على وصف الموقع ومایجاوره من منشأت ومرافق(محضر استالم الموقع(  

 كروكى للموقع موضحاً علیھ أماكن المنشأت وما یجاورھا من منشأت ومرافق 

 ساحة المنشأت وعدد االدوار والبدرومات م.  

  الخریطة المساحیة الطبوغرافیة موضحاً علیھا مكان المشروع 

 میزانیة شبكیة لموفع المشروع 

 ٠ بیانات المنشأ   )٢(
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: عدداالدوار٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:مساحة البناء ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: مساحة االرض الكلیة

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: عمق البدرومات ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:المنشأارتفاع 

وحدات سابقة التجھیز                    النظام االنشائى         حوائط حاملة          ھیكل خرسانى        ھیكل معدنى

  . رىـــاخ

 
 



  حى جنوب الجیزه القیاسیة ءات التشغیلإجرا 
  اعمال الجسات تابع النموذج المرفق بتقریر التربة: الموضوع

  ١: طریقة رقم  ١: رقم اإلصدار  ٢٠٠٨لسنھ  ١١٩قانون رقم : المرجع
 

  

  
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: عددالجسات

  طبقاً للكود المصرى لألساسات والمواصفات المطلوبة للمشروع

                           یدوى میكانیكى       الجسات نوع٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠٠٠٠٠ العمق الذى تم أخذ الجسات علیھ

  یدوى   حفر مكشوف
  اماكن الجسات موضحة على كروكى للموقع ، مع تدید مناسب سطح ومناسب صفر الجسات

  بالنسبة لروبیر ثابت او نقطة ثابتة بالموقع

       /    /تاریخ انتھاء  /   /    تاریخ بدء    ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ لمقاول المكلف بتنفیذ الجسات
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠على تنفیذ الجسات  الجھة المشرفة

  المیاه األرضیة) ٤(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: منسوب المیاه الجوفیة

  التاسیس والتوصیات) ٥(
  یةمنسوب التأسیس من سطح األرض الطبیع

 مسلحة لبشة       قواعد شریطیة      قواعد منفصلة       نوع األساس المقترح  أساسات ضحلة

  خوازیق        أساسات عمیقة

  اإلجھاد المسموح بھ عند منسوب التأسیس 

  فى حالة األساسات الضحلة

  بیانات مھندس میكانیكا التربة واألساسات

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:رقم قومى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: األسم

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠: رقم االستشارى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:رقم القید

  )یرفق كروكى للموقع موضح بھ العقارات المحیطة واتجاه وأماكن أخذ الجسات (

 
 



 محافظة الجیزة  القیاسیة إجراءات التشغیل 
  حى جنوب الجیزة 

  المركز التكنولوجى لخدمة المواطنین

   المرفق بتقریر التربةنموذج ال تابع :الموضوع
  ١/١/٢٠١٠ :تاریخ اإلصدار  ١: رقم اإلصدار  ٢٠٠٨لسنھ  ١١٩قانون رقم : المرجع

 

  

 المیـــــــاة  االرضیـــة 
 

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منسوب المیاة الجوفیة  
 

 التأسیس والتوصیــات 
 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠منسوب التأسیس من سطح االرض الطبیعیة   

(     ) قواعد شریطیة (       ) قواعد منفصلة (      ) ساسات ضحلة أ نوع االساس المقترح   

(         ) لبشة مسلحة   

خوازیق (        )  ساسات عمیقة أ  

 االجھاد المسموح بھ عند منسوب التاسیس 

 فى حالة االساسات الضحلة 

 بیانات مھندس المیكانیكا التربة واالساسات
 

االسم 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

التوقیع 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

رقم القید بالنقابة 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 

رقم االستشارى 

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 
) وأماكن أخذ الجسات ع العقارات المحیطة واتجاة الشمال ھ میرفق كروكى للموقع موضحاً ب 
)  

 


