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اإلنهاءات :  عشر المحاضرة الحادية Finishing 1- 

 
نهاءات األرضيات ( الخارجية والداخلية ) الجدران وتشتمل على إنهاءات   الخارجية ) ، وا 

( :والداخلية   
 

 أواًل : إنهاءات الجدران
 

 أ . إنهاءات الجدران الخارجية 
:وتشتمل على اإلنهاءات التالية وحسب التطور التأريخي    
نهاء . 1 ) البناء باللبن إنهاءات الجدران الطينية ، التي تشتمل على إنهاء جدران الطوب ، وا 

( .التبن ) بخليط من الطين والقش ( القوالب   
:إنهاء الجدران المشيدة بالطابوق ، التي تشتمل على .  2  
.بأنواعه ، وبمادة الجص أو السمنت ( المداوات ) اإلنهاء بالدرز  -  
عه ؛ النثر ، أو اللبخ بالسمنت والنثر بأنوا( الناعم ) اإلنهاء باللبخ بمونة السمنت الصقيل  -

.الناعم ، النثر الخشن ، النثر الخشن الكبس   
.؛ اللبخ الصقيل مع ترايش ألمنيوم ( الطلس ) اللبخ الناعم  -  
:اإلنهاء بالحجر ، وهو على نوعين  -  
( .ويسمى بحجر الموصل ) لونه مائل إلى اإلصفرار : حجر السينو .  1  
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( . احدة من مناطق الموصل نسبة إلى و ) لونه أبيض ناصع : حجر باعذرا .  2  
.اإلنهاء باللبخ ثم الماربلكس  -  
:اإلنهاء بالمرمر ويشتمل على  -  
.اإلنهاء بشرئح المرمر الطبيعي .  1  
( .الكرانيت ) اإلنهاء بشرائح المرمر الصناعي .  2  
 

 ب . إنهاء الجدران الداخلية
:وتشتمل على اإلنهاءات التالية وحسب التطور التأريخي   

نهاء البناء باللبن . 1 ) إنهاءات الجدران الطينية ، التي تشتمل على إنهاء جدران الطوب ، وا 
.، ثم الطالء بالجص ( التبن ) بخليط من الطين والقش ( القوالب   

:إنهاء الجدران المشيدة بالطابوق ، التي تشتمل على .  2  
( .طبقة من الجص والبورك ) اإلنهاء بالبياض  -  
في الفضاءات التي تتعرض للرطوبة والدهون ( الناعم ) للبخ بمونة السمنت الصقيل اإلنهاء با -

.كالحمامات والمطابخ   
.إنهاء الجدران الداخلية للحمامات والمطابخ بقطع من السيراميك أو البورسلين  -  
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 الجامعة التكنولوجية
 قسم الهندسة المعمارية

 المرحلة الثانية
 تركيب المباني
 الفصل الثاني 

اإلنهاءات :  عشر يةناثالمحاضرة ال Finishing 2- 

 ثانيًا : إنهاء األرضيات
 أ . إنهاءات األرضيات الخارجية

:وتشتمل على اإلنهاءات التالية وحسب التطور التأريخي   
إنهاء المماشي والكراجات الخارجية بالصب بالكونكريت المقاوم لألمالح مع إعتماد  .1

 .مفاصل التمدد والوجه الصقيل للصبة بمونة السمنت 
إنهاء المماشي والكراجات الخارجية بالصب بالكونكريت المقاوم لألمالح مع إعتماد  .2

 .مفاصل التمدد والوجه الصقيل للصبة بمونة السمنت الملون 

 .إنهاء المماشي والكراجات الخارجية بالكاشي اإلسمنتي الملون  .3

 .راجات الخارجية بالكاشي الموزائيك إنهاء المماشي والك .4

 .إنهاء المماشي والكراجات الخارجية بالكاشي الموزائيك المطعم بالمرمر  .5

 ب . إنهاءات األرضيات الداخلية
:وتشتمل على اإلنهاءات التالية وحسب التطور التأريخي   
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 .إنهاء األرضيات الداخلية بالطابوق الفرشي  .1
مع إعتماد مفاصل التمدد  بالكونكريت المقاوم لألمالح إنهاء األرضيات الداخلية بالصب .2

 .والوجه الصقيل للصبة بمونة السمنت 
 .إنهاء األرضيات الداخلية بالكاشي اإلسمنتي الملون   .3

 .إنهاء األرضيات الداخلية بالكاشي الموزائيك  .4
 .إنهاء األرضيات الداخلية بالكاشي الموزائيك المطعم بالمرمر  .5

 .الداخلية بالمرمر الطبيعي إنهاء األرضيات  .6

 ( . الكرانيت ) إنهاء األرضيات الداخلية بالمرمر الصناعي  .7

 .إنهاء األرضيات الداخلية بالسيراميك  .8

 .إنهاء األرضيات الداخلية بالبورسلين  .9
 


