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ر حفاعويط ارة ييض

فك  ارةوش  ع

"رة ويط ا  ارةو آ ارة  اتـ كساعليهياثريفيتارةش مبا نه  هيا ت مط ي"

.فيك مطا مجم-

ري مارةوش  ع؟

 مار حفاي كزاعلىاتيطيخارة وةيط افة ارديـةمارة يةيضماة ويةما ةماارة وةيط ا قيو هةيا

تـ هة ارة يطي يمارةو تـ ما يةوولكمارـةمانشةهتهيماتـةدأارة  لةما وديـةمارة يةيضارةرديوةما 

.لكةم وشيطيعارة ييضارةكـ ىما حية اترة دارة  ةمطارةكـية افة ارة وةيط افة اعيمةومارةوو

ط لمارةزرئ 

.ترلرلازرـ ا رضح•

.إضيفمار  يداجديد •

.تـميعاسـلارة  ض•

رة مجهارةرلوين 

جةةزمارةة ارةرةةييمارةو وةةيط ما  ةةماتمجةةها

.ر ةةةةددا ر ةةةةمطاة وةةةةيط ان ةةةةدارةوحليةةةةم

رالع ـيطرتارة صويويم عـيم ارةوش  ع

%رةـرـما 2رةوري مارعارة دريتا  رالس  در 

16 2200 خدريتاز رط

49 6500 ر يطض

24 3200 خدريتات يطيم

2 240 ردرط 

9 1160 خدريتارريند 

100 13100 رالجوية 

1900 2030 

رال  وي ا يةرييمارة و رن •

رال  وي ا يةرييمارةو ويط •

رال  وي ا يةرييمارة يطي  ا•

 ضعار ية يتا يئيما•

ط لمازرئ ارو  ما ر ـمعم•

ر رعي ارةممملارةشيرلا•

رةر يييارةحيسوم



رمقعارةو حف

رة   يفا يةومقع

رةدي  ا رةظهي   رح مارةر يطرةومقعارةور  ح

رةحزر ارة  يط  ديرماسال  ر وعارةوحيك رةحزر ارةثريف 

زتمس مار كزارةولكاعـدرة زي

أي ايرعارةو حفا؟

ميرعارةو حةفافة ار كةزارةولةكاعـةدرة زيزارة ةيطي  افة ارـ رةمارةو  ةعا سة ارة يةيض

.  ماضو ارر  حات مي ا س ارة ييض

رة هـويمرةلـخرةصـيطارالر يك 

رةييسوي ارةهـد  رةـ يلرةـممرةفيكسرةـمنرييني

رةــيتيتارةور  دره

رح مارةر يط  كمارةوشي ا رة ييحارةريئد  كمارةشوس

رـيضةةةةةة اري ي يةةةةةةما

 سلـيم

2  35.000:رري مارالطض•

:ر  يدارالطض•

 150:شويالاا

 250: ش قياا

 185: جـم ياا

 240: غ  ياا



رةرييقيت

رةو حفارةمطـ  درط ارةولكاعـدرة زيزرةـيمتارة يـيم قص ارةو  ع

:سييماتيطي  

ومقةعمارال  وي ا ريومارةومقعارة يطي يما إ  رزارةوـين ارة يـيةمافة ارة

.ع اط يقار   ر ا مرارةرييما عد ارةشم ذاعـهاتصويويياا

:سييماعو رن 

: ـيكاعد اأرمطاي  ار رعيتهيا   

رةةةة   ا ةةةي ار حةةةفاعوةةةيط ارة يةةةيضا ر حةةةفارالسةةة  البا رةو حةةةفا•

.رةمطـ 

لاط  ارةودخلارة ئير ا ودخلاكـيطارةو حةفارةةمطـ ماكةمةكارسة  ال•

. ضعارريطاةلز رطارةريدري اعـ ارةر يطاجـمبارالطضارةور   م

(.س حارةوــى)رال  وي ا يةمرجهمارة يررما•

:سييمار ويط 

ر رعي ارس  در ارة مجهارةرلوين 



رةفك  ارة صويويم

درجاخ اسويمارة ييضارعارة  مطاف اعويط ارة ييض

خصيئصارةفك  

خ اسويمارة ييض

ت مطارة ويط اف ارة ييض

رةدط رز 

تش ي امح ر   رة   ارعارةو ي ف

ت   مارةوـحدطارة   ارعارح مارةر يط

رة ويط ارةرلوينيما    ارة ييض



رةمظيفيمرة القيت





1:400رة ي ارةومقعا



رـظمطاعي ارة يئ 



1

2

3

4

5

7

6

 1:200رالطض رةد ط

 همارةو حف-1

رة ييضارةرديوم-2

د رة ف  ا رة رليديمارة دي-3

عويط ارة ييضارة يةويم-4

رشيطيعارة ييضارةكـ ى-5

قيعمار  دد ارالس  در -6

ت زي ا-7

أ

ب

أ

ب



  كماز رطارةو حف

رةرديومرة ييض

يد رة ف  ا رة رليديمارة د

رة يةويمرة ييضعويط 

رشيطيعارة ييضارةكـ ى



 1:200رال لرةد ط

رةو حفردرط ا

أ

ب

أ

ب



 1:200رةثين رةد ط

ال نجارة ييض

بأ

أ

ب



1:200رةمرجهمارةشويةيما

1:200رةمرجهمارة   يما

1:200رةمرجهيتا



1:200رةمرجهمارة ـم يما

1:200رةمرجهمارةش قيما

1:200رةمرجهيتا



ب-ق يعابا

أ–ق يعاأا

1:200رةر يعيتا



رةوش  عا رةه  ب ظيئف

رةرديومرة ييض

يد رة ف  ا رة رليديمارة د

رة يةويمرة ييضعويط 

رشيطيعارة ييضارةكـ ى

قيعمار  دد ارالس  در 
 همارةو حف

ردرط ارةو حف

ال نجارة ييض



رةـظي ارالنشيئ 

جدطرنا يرلم

Bearing walls

جرمطادرعوم

Ribbed beams



رةحلملارةـيئيم

رةودخلاف ارةمرجهمارةشويةيمسويكماةل زلجدطرن مرش مارةشوسارة ـم يدخملترليل   تمفي ارضيم اطـي يماغي ارـيش



رـظمطاعي ارة يئ 



  رس  در ارةش  ارةوحل يةـيئمرال  وي 



رةري مارةثريفيم



رةري مارعارح مارةر يطط  



رةوـحدطا ررهىارة ييض



.. دريمارة  لم



رةد ليز



رة ييضارةرديوما



عويط ارة ييضارة يةويم



ر   ارةهدرييا نهييمارة  لم




