
  
  



  
  
  



  
  

 
 

إن هندسة التركيبات الصحية و كيفية التعامل مع عناصرها و مكوناتها المتعددة ابتـدءا مـن                
لهو من  ، وانتهاءاً بشبكات التغذية بالمياه الباردة والساخنة         ، األجهزة الصحية وطرق صرفها     

طلبة العمـارة و المعمـاريين عـن    المواضيع الحساسة و الهامة و التي يغفل عنها الكثير من        
  .إيالئها االهتمام الكافي 

  

في الوقت الذي تشهد فيه هندسة التركيبات الصحية الكثير من التـقدم من استخدام المـواد   ... 
الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في التصنيع والتشطيب،األمر الذي أدى إلى المهندس المعماري           

ظهار قدراته و مهاراته ، وذلك من خالل  ابتكاره لتصاميم جديدة            الناجح أن يسخر هذا العلم إل     
  .ومطورة لألدوات الصحية التي يقوم بتصميمها 

  

إن الدراسة األكاديمية الصحيحة لهندسة التركيبات الصحية المقررة علـى طلبـة كليـات              … 
لنظـري  الهندسة بشكل عام وهندسة العمارة بشكل خاص ، قائمة على تطبيق وربط الجانـب ا    

  .لمحتويات هذه المادة بالواقع العملي 
  

لذا فان هذا الكتاب يهدف إلى دراسة كيفية معالجة وتجنب جميع المشاكل التي قد تحدث أو                …
تواجه المهندس المصمم عند إعداد التـصميمات أو التنفيـذ لألعمـال الخاصـة بالتركيبـات         

  .الصحية
 آملين أن يفـي بـالغرض       ، عمل المتواضع   من هذا المنطلق نهدي لقسم العمارة  هذا ال        و… 

، و نسأل اهللا العلي القدير أن ينفع بهذا الجهد و أن يكون خالصاً لوجهه تعالى وأن                 المرجو منه 
  .و عزائي أن الكمال ال يكون إال هللا ، يغفر لنا ما قد يكون فيه من نقص أو تقصير  

  
  ،،،،،،                   واهللا ولي التوفیق
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