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عناصر األبنية السكنية

.مهمتها نقل محوالت البناء وتوزيعها إىل الرتبة:األساسات•

.وظيفتها ربط األساسات مع بعضها ومحل اجلدران الواقعة فوقها:الشناجات•

.تقوم بنقل احلمولة اليت تتلقاها من اجلوائز إىل األساسات:األعمدة•

م بنقيل  بنوعيها الرئيسية والثانوية هي  العنارير السياندل للبت،ياتق وتقيو     :اجلوائز أو اجلسور•
.محولتها إىل األعمدل

.لها إىل اجلسوربأنواعها املختلفة املصمتة أو املفرغة  تتلقى احلموالت االستثمارية وتنق:األسقف•

  عين  تستخدم للفصيل بيا املسيا ات املسيتخدمة املختلفيةق ولفصيل الوسيط اليدا ل        :اجلدران•
.اخلارج 
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املساقط األفقية املعمارية لألبنية

دران ميثل كل بناء مبسقط أفق  تظهر عليه شبكة احملياور ميع األبعياض إةيافة إىل األعميدل واجلي      •
.والنوافذ واألبواب واملناسيب ومربعات اإلكساء

.متر عملية رسم املخطط املعماري بعدل مرا ل سنورضها فيما يل •
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مراحل رسم املساقط األفقية املعمارية

األعمدةعتوضونقاطالغرفوأبعادالجدرانمواقعمبدئيبشكلعليهتحددللبناء(تقريبيمخطط)كروكيوضع•

.ونوافذأبوابمنالفتحاتومواقعواتجاهاتها

.باالتجاهينمؤقتةمحاور شبكةرسم•

.املحددةواملواقعباألبعاداألعمدةرسم•

.املناسبةواملواقعباألبعادوالنوافذاألبوابفتحاتوتحديداملحددة،بالسماكاتالجدرانرسم•

.وجداولهااإلكساءومربعاتواملناسيبوالنوافذاألبوابورموز األبعادمعورموزهااملحاور وضع•

.الالزمةالرموز وجداول واملالحظاتاالسميةاللوحةوضعمعللوحةإطاررسم•
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قواعد التصميم

األعمدة

اكةمستقلوال.الدائرلأوكاملربعأ رىأشكااًلتأ ذأنميكنلكنالغالبقيفمستطيلشكلذاتتكون•
.سم20عنالعموض

.اجلدرانتقا،عنقاطعنداألعمدلتتوةع•

.م7إىل ارة االتيفتصلأنوميكنوسطيًاقم5-2بااملتجاورلاألعمدلبااملسافاتترتاوح•

.مجاليةألسبابوذلكمرتينمنأقل،وهلاكانإذاالشرفاتأ،رافعلىاألعمدلوةعنتجنب•

منمير)وسطيًاأو(أ،رافهاأ دعلىواقعًا)،رفيًاحمورهايكونأنميكنوا دحمورعلىالواقعةاألعمدل•
كلبشالعموضأوجهأ دعناحملورُبعديوةعوعندهاذلكغرييكونأنميكن ارة االتويفق(منتصفها
.املخططعلىواةح
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قواعد التصميم

األعمدة

امتداضلىعبينهامشرتكةمسافةوجوضشريطةبهااملارللمحوربالنسبةخمتلفةأوةاعًاتأ ذأنلألعمدلميكن•
وا دلجهةعلىاألعمدلكافةبوةع،رفيًااحملوركانإذاذلكحتقيقميكن.سم20عنتقلالاحملور
ميرحمورعلىللبناءمعا،رفعلىالواقعةاألعمدلوةععلىالعاضلجرتوقداحملورقهلذابالنسبة
ميرحمورعلىللبناءالعلويالطرفعلىالواقعةاألعمدلفتوةعالطرفقلذلكمماثلةجهةمنباألعمدل
الوسطيةاألعمدلأمااألمينقبطرفهاميرحمورعلىاألمينالطرفعلىالواقعةواألعمدلالعلويقبطرفها
.احلاجةتدعو سبماحمورهاوةعفيمكن
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قواعد التصميم

األعمدة

W03-Computer Aided Design-Th             (B. Haidar) 73/27/2022



قواعد التصميم

األعمدة

وذلكاءقللبناخلارج الوجهعلىأوالغرفأواألضراجأواملمراتيفمعيقبشكلبارزلاألعمدلتكونأاليفضل•
.استثماريةألسباب

ذلكيراعىكماقبالعموضاحمليطةاملسافاتمنكرباألاملسافةباجتاهللعموضالكبريالبعديؤ ذإنشائيةألسباب•
.(األكرباملسافةباجتاهيربزأنيفضل)بهاملارللمحوربالنسبةالعموضموقعا تياريف

.األقلعلىأعمدلبأربعةالدرجبيتسندجيب•
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قواعد التصميم

اجلدران

يفذلكحتقيقميكن.(لهجمانبةتكونوال)العموضوجهعندتنته حبيثاألعمدلباالواقعةاجلدرانتوةع•
وراحملعلىمنطبقًاجانبيهأ دفيهيكونبشكلاجلداربوةع،ريفمبحورتشرتكاليتاألعمدل الة

.أ رىجدرانأوجهعنداجلدرانبعضتنته أنميكنكما.األعمدلباجتاهاآل رواجلانب
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قواعد التصميم

اجلدران

.احلاملةاجلدران الةيفاحلجرويستخدماالمسنيتقالبلوكمنعاضلاجلدرانتبنى•

اجلدرانأماسمق20مساكةذاتتكوناخلارجيةفاجلدرانموقعهاقبا تتفاجلدرانمساكاتختتلف•
.سم15مساكتهاتكوناليتواحلماماتاملطابخجدرانعداماسم10مساكتهافتبلغالدا لية

.سم100يقلالوارتفاعسم10بسماكةللشرفاتاخلارجيةاحلوافعلىالدرابزونيبنى•
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قواعد التصميم

:(والنوافذاألبواب)الفتحات

.الداخليةالفراغاتضمنالحركةوتأميناملحيطالوسطمعالتواصللتأمينالجدرانضمن(ونوافذأبواب)الفتحاتتوضع•

.لهاملعامدرالجداباتجاهالبابفتحةاتجاهيكون أنعلىالحرصيجبوعندها،(الجدرانتقاطع)الجدرانأطرافعندالحاالتمعظمفياألبوابتوضع•

.عليهالواقعةالجدارمنتصفمنقريبةأماكنفيالحاالتمنكثيرفيالنوافذتوضع•

للنوافذالعلويةالحافةتكون أنعلىالعادةوجرت.سم210-190بارتفاعفتكون الداخليةاألبوابأماسم220-210عادةالخارجيالبابارتفاعيكون •

.لألبوابالعلويةالحافةمستوى على

ارتفاعاليقلالتياملياهودورةالحمامنوافذباستثناءسم،100عناليقل(النافذةأسفلإلىالبالطةسطحمنالواصلالجدار)النافذة،جلسةارتفاع•

.سم150عنجلستها

ويكون ،(الشقةطبال سطحمنسوبعناليقلمنسوبهاكانحالفي)املياهودوراتالحماماتوأبوابالخارجيةاألبوابأسفلالبالطوجهعلىعتبةتوضع•

 عرضها
 
 البابعليهيقعالذيالجدارلعرضمساويا

 
.البابسماكةمنهمطروحا
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قواعد التصميم

افذاألبواب)الفتحات :(والنو

اليالتالجدول يوضححيثمواقعها،بحسبالفتحاتأبعادتختلف•
:للفتحاتاألدنىالعرض
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(سم)العرض األدنى  الفتحة

(درفتان)سم 120، ( درفة واحدة)سم 100 الباب الخارجي

90 أبواب الغرف واملطبخ

80 باب الحمام ودورة املياه

120 نوافذ الغرف

150 نوافذ الصالون 

50 نافذة الحمام ودورة املياه

1.001.10

D2

0
.3
0

2.200.40

D4

W1W1



قواعد الرسم

:املستخدمةالتهشيراتأهميليوفيماأنواعها،بحسبفقطاملقطوعةالعناصرتهشيريتم:التهشير•
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التهشيررمز  العنصر

(أعمدة، جدران مسلحة)خرسانة مسلحة 

خرسانة عادية

بلوك                                                         حجر جدران

رمل

(بلوكاج)بقايا مقالع 

بالط

طبقة عازلة

تربة مرصوصة



قواعد الرسم

:الرسميفاملستخدمةالخطوطأنواعأهمالتاليالجدول يبينتمثلها،التيالكائناتباختالفالخطوطأنواعتختلف:الخطوطأنواع•
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التهشيررمز  العنصر

الكائنات املرئية

الكائنات املخفية

املحاور وخطوط القطع



قواعد الرسم

:أهمهايليوفيماإليها،تشيرالتيالعناصرعنإضافيةمعلوماتبإعطاءتفيدالرموز منمجموعةاألفقياملسقطفيتوضع:الرموز •
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موقع الرمز الرمز العنصر

داخل فتحة الباب باب متمفصل

منتصف الجانب الخارجي باب سحاب

منتصف الجانب الخارجي نافذة

فراغ الوسطي للحيز دائرة املنسوب

أعلى املستوي  سهم املنسوب

نهاية املحور  تسمية املحور 

الفراغ الوسطي للحيز مربع اإلكساء

D2

12

1 1

W10

+0.45

+0.35



قواعد الرسم

:رموزهامعالعناصربعضلرسماملستخدمةاألشكالالتاليالجدول يوضح:الرموز •
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الرمز العنصر

باب متمفصل

باب سحاب

نافذة سحاب

أو ثابتةمتمفصلةنافذة 

محور 



قواعد الرسم

الجدول ىإلبالعودةوذلكإليهتشيرالذيالعنصرخصائصمعرفةفياإلكساءومربعاتوالنوافذالبوابرموز تفيد•

 ذكرهسيردوالذيبهالخاص
 
.الحقا

 ويكون املنسوب،متساوي أفقيمستوكلعنداملنسوبرمزيوضع•
 
 و االعتباري الصفرفوق كانإذاموجبا

 
كانإذاسالبا

.عليهانطبقإن±000ويكتبتحته

 تكون أنعلىالعادةجرتفقداملحاور رموز أما•
 
 الشاقوليةللمحاور أرقاما

 
.األفقيةللمحاور التينيةوحروفا

نوعلىإتشيرفيهاألربعالخاناتمنخانةكلأنحيث(شرفات-حمامات-مطابخ-غرف)حيزكلفيإكساءمربعيوضع•

.خصائصهملعرفةاالكساءاتجداول إلىالعودةيمكنمعينلعنصرإكساء
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الجداول 

بعضإرفاقمتالتيالعناصرعنمعلوماتبإعطاءتقومالجداول منمجموعةمنفصلةلوحةفيأواألفقياملسقطفيتوضع
.فيهاالرموز 

افذاألبوابجداول ❑ وابأبمن)املختلفةالفتحاتوأعدادوقياساتوأنواعمواصفاتتحديديمكنخاللهامن:والنو
.منهالكلالتقديريةالكلفةتحديدإمكانيةوكذلك(ونوافذ
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الجداول 

نعالتأوضياتأر كانتسواء–باملبنىمعماري فراغلكلاملختلفةالداخليةاإلكساءاتأنواعتحددالتيوهي:اإلكساءجداول 
.أسقفأوجدرانأو
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النصوص واألبعاد

لكافةيسارالواتجاهاألفقيةالنصوصلكافةاألعلىباتجاهمقروءةتكون بحيثالرسمعلىواألرقامالنصوصتوضع•
أفقيةالشاقوليةالنصوصفستصبحالساعةعقاربمعدرجة90بزاويةالرسمإدارةتمتإذاأي)الشاقوليةالنصوص

.(األعلىباتجاهمقروءة
:كالتاليخارجيةوأبعادداخليةأبعاد:رئيسيتينفئتينإلىاملبنىأبعادتنقسم•
كما.اقوليشواآلخرأفقيأحدهماأبعادخطيغرفةكلمنيمربحيثاملخططعلىمستمربشكلالداخليةاألبعادتوضع•

.الحاجةاقتضتإذاالعناصرلبعضجزئيةأبعادتوضع
:أبعادخطوطثالثةاألربعالبناءواجهاتمنواجهةكلأماميكون بحيثفتوضعالخارجيةاألبعادأما•

علىرئيةاملللعناصراألبعادكافةعليهوتوضعالواجهةإلىاألقربهو:(الواجهةتفاصيلأبعادخط)الجزئيةاألبعادخط:األول الخط•
.سم3-2الواجهةعنويبعدالواجهة

وبدايةمحور أول نبياملسافةوكذلكاملبنىأعمدةمحاور بيناألبعادعليهوتوضعالجزئيةاألبعادخطيلي:املحاور أبعادخط:الثانيالخط•
.املبنىونهايةمحور آخربينواملسافةاملبنى

أقصاها،إلىأقصاهامنللواجهةالكاملالبعدعليهويوضعالبناءواجهةعناألبعدهو:الكليالبعدخط:الثالثالخط•
.سم2-1الخطوطهذهبينالتباعدويكون 
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سماكات الخطوط

قطعاءإجر بافتراضاألفقياملسقطرسميتم

عنم1.5قرابةيرتفعبمستوالشقةلهذه

منطاملسقإلىالنظريتمثمالبالطة،سطح

هذاياالفتراض القطعمستوي سيقطع.األعلى

تختلفحيثاألخرى،دون العناصربعض

باختالفالعناصررسمخطوطسماكات

نهاماالفتراض يالقطعمستوي ومرورأنواعها

تسماكاأهميبينجدول يليفيما.عدمهمن

:املستخدمةالخطوط
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(مم)سماكة الخط  العنصر

0.5 األعمدة

0.3 املحاور 

0.5 تسميات املحاور 

0.5 الجدران املقطوعة

0.3
الجدران غير املقطوعة

(، عتبات النوافذالدرابزون)

0.3 عتبات األبواب

0.2 املتمفصلةاألبواب 

0.2 زجاج النوافذ وأبواب السحاب

0.2 التهشير

(مم)سماكة الخط  العنصر

0.3 خطوط األبعاد

0.3 نص خط البعد الكلي

0.3 دوائر املنسوب

0.3 خطوط الدرجات

0.3
رموز األبواب والنوافذ ومربعات 

اإلكساء

0.3 سهم الصعود

0.3 الجداول 

0.5ال يقل عن  مربع اللوحة االسمية

0.5ال يقل عن  إطار اللوحة


