
 mohammad baker hamdallah alasi       

 مواصفات املخططات و التدقيق اإللكتروني تعليمات إرشادات تقديم الطلب االلكتروني 
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 ثانياً:

 

 . - أ
ً
 يتم تقديم املخططات من خالل برنامج رسم آلي و عدم قبول أي مخططات يتم رسمها يدويا

 ارفاق نسخة الكترونية من املخططات الهندسية وفقا للمواصفات الواردة في هذه التعليمات .  - ب

 توحيد اللغة املستخدمة باملخططات سواء كانت باللغة العربية او اللغة اإلنجليزية. - ج

 الحددددددددددددددد اادنددددددددددددددف مددددددددددددددن املتطلبددددددددددددددات الوا دددددددددددددد  توفرهددددددددددددددا فددددددددددددددي املخططددددددددددددددات الهندسددددددددددددددية املعماريددددددددددددددةالتقيددددددددددددددد ب - د

و الدددددددددددددفا   إ ددددددددددددانة املخططددددددددددددات مددددددددددددن نقابددددددددددددة املهندسددددددددددددي  ااردنيددددددددددددي  لغايدددددددددددداتوالكهربائيددددددددددددة  وامليكانيكيددددددددددددة 

 العام.املدني و اامن 

 

 ثالثاً:

 الحد األدنى ملواصفات اللوحة ضمن املخططات

 : املواصفات العامة  للوحات - أ

 التو يه الجغرافي ) اتجاه الشمال ( . -1

 .و شعاره ا  و د  إسم املكت  الهندس ي ورقمه -2

 املهندس  املصمم واختصاصه ورقمه وتوقيعه.اسم  -3

 اسم املهندس املدقق واختصاصه ورقمه وتوقيعه. -4

 اسم املنطقة و رقم القطعة ، ورقم واسم الحوض، اسم املالك. -5

 .شرو  صفة امل و اسم  -6

 تاريخ اعداد املخطط. -7

 اسم اللوحة  -8

 رقم اللوحة  -9

 مقياس الرسم. -10

 : لوحة الغالف - ب

 على مايلي:يج  ا  تحتوي لوحة الغالف 

 . اسم املكت  املصمم   ورقمه  وعنوانه و رقم الهاتف  والبريد اإللكتروني -1

 . و رقم الهاتف  والبريد اإللكترونياسم املالك  -2

 منطقة اامانة التي يقع املشرو  ضمن حدودها اإلدارية . -3

 . و تنظيمها رقم القطعة و رقم الحوض و اسمه -4

مدرسددددددددددددددددة، فندددددددددددددددددق، مددددددددددددددددول، أو أي  تصدددددددددددددددييف املشددددددددددددددددرو  )سددددددددددددددددك ي، تجدددددددددددددددداري، صددددددددددددددددنا ي، -5

 استعمال آخر   (

املكاتددددددددد  املتفر دددددددددة او  أختدددددددددامتدددددددددواقيعهم و  و أرقدددددددددامهم  أسدددددددددماء املهندسدددددددددي  املصدددددددددممي  و -6

 املكات  املتعاقدة.
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 لوحة املرفقات : - ج

 .صورة عن مخطط ااراض ي ، سند التسجيل ، بيا  التغيير للقطع الخالية  -1

 احداثيات قطعة اارض املعتمدةمن دائرة ااراض ي واملساحة  -2

 . الخالية املعتمد لقطع ااراض ي التعهد -3

 املساح املرخص لتثبيت الحدود ا  تطل  ارفاق تقرير . رتقري -4

 صورة عن البروفيل الصادر عن اامانة للشوار  الترابية -5

 

 لوحة الطوبوغرافي - د

 : ( يبي  فيه1/200)مخطط طوبو رافي بمقياس ال يقل عن 

 التو يه الجغرافي ) اتجاه الشمال ( . -1

 . اطوال قطعة اارض و االوتار -2

 .حدود قطعة اارض او أي إنشاءات قائمة سواء كانت أبيية أسوار  -3

  . توضيح أي بناء قائم مراد هدمه  -4

( متدددددددددددر ، ممتددددددددددددة 1.00خطدددددددددددوا  نتدددددددددددور بفتدددددددددددرة ال تتجددددددددددداون )) خطدددددددددددوا ارتفاعدددددددددددات اارض -5

 .( القطع املجاورةلجزء من 

ملناسدددددددددع  للشدددددددددورا  وبيدددددددددا  حال  دددددددددا ا  كاندددددددددت معبددددددددددة او و ا  املتاخمدددددددددة  الشدددددددددوار  سدددددددددعة -6

 .   ير معبدة

 . مجاري ااودية والسيول  -7

 االشجار او اية معالم بارنة اخرى . -8

خطددددددددددددددوا الخدددددددددددددددمات املددددددددددددددارة بالقطعددددددددددددددة بمددددددددددددددا ف  ددددددددددددددا خطددددددددددددددوا ال ددددددددددددددغط العددددددددددددددالي املددددددددددددددارة  -9

و توضدددددددددددددددديح مناسددددددددددددددددع  الخطددددددددددددددددوا   و دددددددددددددددددت بالقطعددددددددددددددددة او القطددددددددددددددددع املتاخمددددددددددددددددة لهددددددددددددددددا ا 

 .الناقلة 

 . ارقام القطع املجاورة  -10

 

 لوحة املوقع العام  - ه

 : يبي  فيه  ( 1/200 ) مخطط موقع بمقياس ال يقل عن

 حدود قطعة اارض و أبعادها . -1

 التو يه الجغرافي  -2

 سواء قائم أو مقترح .موقع البناء اابعاد و  -3

 . خطوا اإلرتداد -4

 . في حال و ود ا ثر من بناء على القطعة يج  ترقيم االبييةو  لقائمةاابيية ا -5

 . ااسوار القائمة واملقترحة  -6
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و  ألبييددددددددددددة الفرعيددددددددددددة واملمددددددددددددرات املعلقددددددددددددة وأسددددددددددددقف اإلرتدددددددددددددادات اابعدددددددددددداد  و املناسددددددددددددع  ل -7

 و مناسدددددددددددددددددددع  السددددددددددددددددددداحات الداخليدددددددددددددددددددة و املظدددددددددددددددددددالت و معدددددددددددددددددددابر السددددددددددددددددددديارات ) الرامددددددددددددددددددد  (

 .سواء كانت على طمم أو معلقة  اادراج ة والجدرا  اإلستنادية وخار يال

و الطددددددددددددددددابق اارضدددددددددددددددد ي و السدددددددددددددددددد و  اتااقبيددددددددددددددددة التسددددددددددددددددوي ميسددددددددددددددددوب الددددددددددددددددبالا لطوابددددددددددددددددق -8

 .و طابق السطح و مكررات اادراج و املصاعد   الطوابق املتكررة

 

 لألشرعة .  خطوا اإلرتفاعات -9

وقياسددددددددددددا  ا ئددددددددددددر امليدددددددددددداه وأعماقهددددددددددددا بخطدددددددددددوا املجدددددددددددداري واملناهددددددددددددل والحفددددددددددددرة التجمعيددددددددددددة و  -10

 . وميلها

 املساحات امليسقة املزروعة ) املنطقة الخ راء ( . -11

 . توضيح مداخل ومخارج السيارات -12

 سعة واستقامة وميسوب الشوار  املتاخمة لقطعة اارض -13

 . اي خدمات اخرى داخل حدود قطعة اارض  -14

 .القطع املجاورة  أرقام -15

 . فة وعروضها صاار  -16

 . طح املب ى مواقع تصريف مياه اامطار على س -17

 أما ن املضخات الغاطسة . -18

 . ذوي اإلعاقةلكودات البناء الوط ي متطلبات  -19

اامدددددددددددددا ن املقترحدددددددددددددة لوضدددددددددددددع الحاويدددددددددددددات حسددددددددددددد  التعليمدددددددددددددات الصدددددددددددددادرة عدددددددددددددن مجلددددددددددددد   -20

 . اامانة

 أي متطلبات أخرى توضيحية للمخططات . -21

 

 لوحة اإلرتدادات  - و

 : يبي  فيه  (  للبناء القائم و املقترح  1/200 )مخطط موقع بمقياس ال يقل عن

 بعادها .حدود القطعة  و ا -1

 . ااسوار القائمة واملقترحة -2

أسدددددقف اإلرتدادات  و املمرات املعلقة   و البناء القائم او املقترح بما فيه اابيية الفرعية  -3

 . بعادموضح عل  ا اال

مسدددددددداح  ا توضدددددددديح التجدددددددداونات ا  كانددددددددت التجدددددددداونات بعددددددددد صدددددددددور النظددددددددام واحتسدددددددداب  -4

 : كاآلتي 

 . من اإلرتداد ( %  3)  أو تساوي  أقل نسبة التجاون  - أ

مددددددددددددددددن % (  10مددددددددددددددددن )  أو  تسدددددددددددددددداوي  % (  و أقددددددددددددددددل 3أ بددددددددددددددددر مددددددددددددددددن  )  نسددددددددددددددددبة التجدددددددددددددددداون  - ب

 . اإلرتداد

 .  من اإلرتداد% (  10أ بر من ) نسبة التجاون  - ج
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 :  املزروعة املنسقة املساحاتلوحة  - ز

 يبي  فيه :لتيسيق املوقع (  1/100 ) مخطط بمقياس ال يقل عن

 . و  دول احتساب مساح  ا  موقع املساحات الخ راء -1

 رصفة و عروضها .اا موقع   -2

 

 : حركة املرور  لوحة الطرق و  - ح

للمندددددددددددددددداطق التجاريددددددددددددددددة  للطددددددددددددددددرق وحر ددددددددددددددددة املددددددددددددددددرور(   1/100 ) بمقيدددددددددددددددداس ال يقددددددددددددددددل عددددددددددددددددنمخطددددددددددددددددط 

واملكاتدددددددددددددددد  واملندددددددددددددددداطق الصددددددددددددددددناعية ومتعدددددددددددددددددد اإلسددددددددددددددددتعمال واملجمعددددددددددددددددات التجاريددددددددددددددددة واملجمعددددددددددددددددات 

املدددددددددددددارس و دور و   الفنددددددددددددادق و الاددددددددددددزل و الشددددددددددددقق املفروشددددددددددددة و اا نحددددددددددددة الفندقيددددددددددددةو  السددددددددددددكنية

مرا ددددددددددددددز التربيددددددددددددددة و الرعايددددددددددددددة الخاصددددددددددددددة و دور و املستشددددددددددددددفيات و  ريدددددددددددددداض ااطفددددددددددددددال الح ددددددددددددددانة و

أو أي اسدددددددتعمال آخدددددددر   و صددددددداالت اافدددددددراح و محطدددددددات املحروقدددددددات مدددددددا فدددددددي حكمهدددددددا املسدددددددني  و

 يبي  فيه :وفقا ملتطلبات دوائر اامانة املختصة 

 . مداخل ومخارج السيارات وحر ة السير والدورا  داخل القطعة -1

 . أما ن التحميل والتازيل واإلصطفاف -2

 . أما ن انتظار السيارات ضمن حدود قطعة اارض -3

 أخرى حس  طبيعة و نو  املشرو  .أي متطلبات مرورية  -4

 

  لوحة املساحات : - ط

 (  للبناء القائم و املقترح يبي  فيه : 1/200 ) مخطط بمقياس ال يقل عن

 لكل طابق من طوابق البناء . ة ملساحامسطحات  -1

   داول احتساب املساحات لكل طابق من طوابق البناء . -2

علددددددددددى نفدددددددددد  القطعددددددددددة  و فددددددددددي حددددددددددال   لقائمددددددددددةألبييددددددددددة امسددددددددددطحات و  ددددددددددداول املسدددددددددداحة ل  -3

الشدددددددددددديو  يتطلدددددددددددد  توضدددددددددددديح مسددددددددددددطحات و  ددددددددددددداول املسدددددددددددداحة  ىالقطددددددددددددع اململو ددددددددددددة علدددددددددددد

 للبناء املالصق للبناء املطلوب ترخيصه .

لدددددددددددددرج واملصددددددددددددعد والبددددددددددددرونات املعماريددددددددددددة واملظددددددددددددالت املسدددددددددددداحة  لو  ددددددددددددداول  مسددددددددددددطحات  -4

يددددددددددددة الفرعيددددددددددددة وآبددددددددددددار امليدددددددددددداه واملسددددددددددددابح واملمددددددددددددرات املعلقددددددددددددة وأسددددددددددددقف اإلرتدددددددددددددادات واابي

و الخزاندددددددددات و  مظدددددددددالت املدددددددددداخل والبدددددددددرونات التجاريدددددددددة و املنددددددددداور  ومظدددددددددالت التعدددددددددر   و

 البرونات التجارية و الشرفات  وأي مساحة مطلوب ترخيصها .

 دددددددددول محخددددددددص املسدددددددداحة يت ددددددددمن املسدددددددداحة املقترحددددددددة واملسدددددددداحة القائمددددددددة واملسدددددددداحة  -5

ترخيصددددددددددددددددها وأطددددددددددددددددوال واملسدددددددددددددددداحة املطلدددددددددددددددوب  رقدددددددددددددددم التددددددددددددددددرخيص تدددددددددددددددداريخ و  واملرخصدددددددددددددددة  

 ااسوار املحيطة بالقطعة.
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 لوحة إحتساب مواقف السيارات :  - ي

 (  للبناء القائم و املقترح يبي  فيه :200 /1 ) مخطط بمقياس ال يقل عن

بعدددددددددددددددددداد لكددددددددددددددددددل موضددددددددددددددددددحا عليدددددددددددددددددده اا إلسددددددددددددددددددتعماالتلملسدددددددددددددددددداحات مسددددددددددددددددددطحات البندددددددددددددددددداء و ا -1

 استعمال .

 عليه   -2
ً
 :  دول يوضح احتساب مواقف السيارات حس  كل استعمال موضحا

 اسم الطابق  - أ

 نو  اإلستعمال - ب

 مساحة اإلستعمال - ج

و ريددددددداض ااطفدددددددال و  ) للغدددددددرف فدددددددي الفندددددددادق و عددددددددد الصدددددددفوف فدددددددي املددددددددارس العددددددددد - د

و عدددددددددد املقاعددددددددد لدددددددددور السددددددددعنما   و عدددددددددد ااسددددددددرة فددددددددي املستشددددددددفيات دور الح ددددددددانة

  (و املسارح 

 . ملواقف املطلوبة لكل استعمالعدد ا - ه

 فدددددددي حدددددددال مطلدددددددوب باصدددددددات او حدددددددافالت او سدددددددائط نقدددددددل الب دددددددا ع توضددددددديح عدددددددددها  - و

 . صغيرةأو  متوسطةأو   بيرة  سواء كانت و نوعها

 عدد الطالب لحجامعات و الكليات و املعاهد . - ن

 مساحات املالع  املكشوفة . - ح

 .لكل استعمال في طوابق البناء  العدد اإل مالي املطلوب - ا

 العدد الكلي املطلوب  للمواقف . - ي

 

 ً  :رابعا

 

 القائم أو املقترح : للمساقط األفقية لكل طابق من البناء ةعماريامل اتخططامل - أ

 املسطحات املعمارية  -1

 (  يبي  فيه : 1/100 )بمقياس مخطط 

 التو يه الجغرافي ) اتجاه الشمال ( . - أ

ااقبيدددددددددة و  بمدددددددددا فدددددددددي  لدددددددددكاملسدددددددددطحات املعماريدددددددددة لكدددددددددل طدددددددددابق مدددددددددن طوابدددددددددق البنددددددددداء   - ب

السدددددددددددد وطددددددددددابق السددددددددددطح واملتكددددددددددرر والددددددددددروف ا  و ددددددددددد ومكررالدددددددددددرج  التسدددددددددويات و

و السدددددددددددددددددددخانات  و أسدددددددددددددددددددقف اإلرتدددددددددددددددددددداداتو رفددددددددددددددددددة املصدددددددددددددددددددعد واابييدددددددددددددددددددة الفرعيدددددددددددددددددددة 

 . الشمسية على السطح

 . قعس  اأ رقامها وأ خطوا املحاور و  - ج

 .ت للبناء و مسميات الفرا ات املعمارية اإلستعماال  - د

 اابعاد الخار ية والداخلية للغرف و الفرا ات و الفتحات . - ه
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أبعددددددددداد املواقدددددددددف و أبعددددددددداد املندددددددددداورات و اتجددددددددداه الحر دددددددددة ف  ددددددددددا سدددددددددواء كاندددددددددت باتجدددددددددداه  - و

 واحد أو بإتجاهي  .

 

 . أما ن الدخول والخروج واملناسع    - ن

توفرهدددددددددددددا فدددددددددددددي املخططدددددددددددددات الهندسدددددددددددددية الحدددددددددددددد اادندددددددددددددف مدددددددددددددن املتطلبدددددددددددددات الوا ددددددددددددد    - ح

 . املعمارية لغايات إ انة املخططات من نقابة املهندسي  ااردنيي 

 

  ميل املطر : لوحة -2

 عليدددددددده خطددددددددوا مدددددددديال  املطددددددددر )نسددددددددبة امليددددددددول (  1/100 )مخطددددددددط بمقيدددددددداس ال يقددددددددل عددددددددن
ً
موضددددددددحا

او ميسدددددددددددددوب اعلدددددددددددددى وأدندددددددددددددف نقطدددددددددددددة مدددددددددددددع تحديدددددددددددددد موقدددددددددددددع املزاريددددددددددددد  ومراعددددددددددددداة عدددددددددددددددها وأقطارهدددددددددددددا 

 . لتصريف مياه اامطار حس  كودة الصرف الصحي

 

 : املقاطع و الواجهات -3

يشددددددددددددددددمل الو هددددددددددددددددات واملقدددددددددددددددداطع مددددددددددددددددع  و(  1/100 ) مخططددددددددددددددددات بمقيدددددددددددددددداس ال يقددددددددددددددددل عددددددددددددددددن - أ

 ضددددددددددرورة مرورهددددددددددا فددددددددددي معظددددددددددم الفرا ددددددددددات والعناصددددددددددر املعماريددددددددددة الداخليددددددددددة والخار يددددددددددة و

ع و ددددددددددوب مددددددددددرور أحددددددددددد املقدددددددددداطع فددددددددددي الدددددددددددرج مددددددددددع توضدددددددددديح عدددددددددددد مناسددددددددددع  البسددددددددددطات مدددددددددد

 و نسدددددددددد  ا الددددددددددى اماميددددددددددة او  انبيددددددددددة او خلفيددددددددددةااخددددددددددذ بعددددددددددي  اإلعتبددددددددددار تسددددددددددمية الوا هددددددددددات 

 باإلضددددددددافةيوضددددددددح عل  ددددددددا التشددددددددطيبات واملددددددددواد املسددددددددتعملة واملناسددددددددع   والشددددددددمال  اتجدددددددداه

 .الى الطرق اامامية او الجانبية وإسقاا املحاور على الوا هات واملقاطع

لألسدددددددددددددوار  و الجددددددددددددددرا  اإلسدددددددددددددتنادية و (   100 /1مخططدددددددددددددات بمقيددددددددددددداس  ال يقدددددددددددددل عدددددددددددددن )   - ب

يشددددددددمل الواحهددددددددات و املقدددددددداطع و يوضددددددددح عل  دددددددددا خطددددددددوا الكنتددددددددور املددددددددارة ف  ددددددددا و اإلرتفدددددددددا  

 عن اارض الطبيعية و مناسي  ا .
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 ً  :خامسا

 ترقيم و تسمية  المشاريع و اللوحات لمشاريع اإلعمار

 

 تسمية المشروع : -أ

 : نوع البناء 

 الرمز البيان

 R سكن

 O مكاتب

 CO  تجاري

 HE أو عيادات  مستشفى او مركز صحي

 ED مدارس أو تعليمي

 EN ترفيهي

 IN صناعي

 

  : مثال لالسم الرئيسي للمشروع (Folder Name  ) 

06200700001459-HE-17 

 الرمز البيان

 062 رقم القرية

 007 رقم الحوض

 0000 رقم الحي

 1459 رقم القطعة

 HE هنا الرمز لمستشفى أو مركز صحي (نوع المشروع  ) 

 17 (2017السنة التي تقدم بها للمشروع )

 

 : ترقيم اللوحات 

 الرمز البيان

 A لمخططات المعماريةا

 S لمخططات االنشائيةا

 M خططات الميكانيكيةالم

 E مخططات الكهربائيةال
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 : ترقيم اللوحات المعمارية 

 

 اسم اللوحة رقم اللوحة

000 COVER 

009-001 Index sheet 

099-009 General drawings 

100 Topography plan 

101-149 Site plan 
199-150 Area sheets 

299-201 Dimensioned plans 
399-301 Furnished plans 

499-401 Ceiling plan & Ceiling details 
599-501 Elevation Then Section  

699-601 Details Drawings 

749-701 Landscape &outdoor finishes plans  
799-751 Site Works details 

899-801 Infrastructure 
999-901 Finishes ,doors and windows Schedules 

&typical details of doors & windows 
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 طريقة تسمية اللوحات -ب

 

 مثال لتسمية اللوحات : ( File Name  ) 

17 001 (Pa or Fa) A 151   

 الرمز البيان

 17 السنة

 001 رقم المشروع

 Pa or Fa نوع الطلب اما موافقة مبدئية أو أصولية .

 A )معماري(.و في المثال هو  نوع التخصص 

 151 رقم اللوحة

 

 Preliminary Approval: Pa  )موافقة مبدئية (  

 Final Approval:: Fa  )موافقة أصولية ( 
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:
ا
 سادسا

 تحويل الملفات الى الصيغة االلكترونية

 الطريقة األولى : -أ

 Autodesk design reviewالى  dwg)   تحويل ملفات االوتوكاد )

 اوال :

 من أمر الطباعة 

 

 ثانيا :

 Dwf6 ePlotاختيار نوع الطابعة الى  .1

 اختيار حجم الورق و حسب المخطط الذي تم تحديده سابقا  .2

 اختيار مقياس الرسم و حسب مقياس اللوحة الذي تم تحديده سابقا .3

 None)اختيار سماكة الخطوط مع مراعاة عدم وجود سماكة للخطوط ) .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINT 

 

FILE 

 

 

1 

2 

3 

4 
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 لجميع اللوحات بالشكل الصحيح X,Y )على احداثيات ) مع مراعاة المحافظة على موقع الرسمة ضمن االطار في موقع واحد

 

 

 

 

 

 

 

H1=H2=H3 

V1=V2=V3 

 



 mohammad baker hamdallah alasi       

   AUTOCAD 2016:  الطريقة الثانية -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

File                    Export                    DWF 
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 اختيار مكان حفظ الملف  .1
 اختيار اسم الملف  .2

 : تحديد الخصائص و حسب االتي .3
 تحديد تحويل كامل اللوحات أو لوحة واحدة من المشروع -أ

 Autodeskعند التحويل هل يتم ارسال طبقات العمل على االوتوكاد الى ب_ 

design review 

 حفظ الملف و حسب مكان الحفظ الذي تم تحديده سابقا .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 أ

 

 ب
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AUTOCAD 2010 

FILE                 Publish أوال:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا :

 DWFاختيار التحويل الى  .1

 عبارة عن اللوحات التي سوف يتم تحويلها .2
 تحديد الخصائص  .3

 

 

 

1 

2 
3 
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 ثالثا :

 اختيار مكان حفظ الملف  .1

 تحديد تحويل كامل اللوحات أو لوحة واحدة من المشروع .2

 Autodesk designعند التحويل يتم ارسال طبقات العمل على االوتوكاد الى  .3

review 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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 مالحظة :** 

  عند التحويل نضغط على الزر األيمن اتلوحاحدى العند تحويل كامل الملف واذا اردنا الغاء 

 REMOVEو نختار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 mohammad baker hamdallah alasi       

 
ا
 :سابعا

 لمشاريع اإلعماروحات لو ال المشاريع و تسمية  ترقيم

 

 لمشروع :ا تسمية -ب

 : نوع البناء 

 الرمز البيان

 R سكن

 O مكاتب

 CO  تجاري

 HE أو عيادات  مستشفى او مركز صحي

 ED مدارس أو تعليمي

 EN ترفيهي

 IN صناعي

 

  : مثال لالسم الرئيسي للمشروع (Folder Name  ) 

06200700001459-HE-17 

 الرمز البيان

 062 رقم القرية

 007 رقم الحوض

 0000 رقم الحي

 1459 رقم القطعة

 HE نوع المشروع  ) هنا الرمز لمستشفى أو مركز صحي (

 17 (2017السنة التي تقدم بها للمشروع )

 

 : ترقيم اللوحات 

 الرمز البيان

 A لمخططات المعماريةا

 S لمخططات االنشائيةا

 M خططات الميكانيكيةمال

 E مخططات الكهربائيةال
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 : ترقيم اللوحات المعمارية 

 

 اسم اللوحة رقم اللوحة

000 COVER 
009-001 Index sheet 

099-009 General drawings 
100 Topography plan 

101-149 Site plan 

199-150 Area sheets 
299-201 Dimensioned plans 

399-301 Furnished plans 
499-401 Ceiling plan & Ceiling details 

599-501 Elevation Then Section  

699-601 Details Drawings 

749-701 Landscape &outdoor finishes plans  

799-751 Site Works details 
899-801 Infrastructure 

999-901 Finishes ,doors and windows Schedules 
&typical details of doors & windows 
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 طريقة تسمية اللوحات -ت

 

 مثال لتسمية اللوحات : ( File Name  ) 

17 001 (Pa or Fa) A 151   

 الرمز البيان

 17 السنة

 001 رقم المشروع

 Pa or Fa نوع الطلب اما موافقة مبدئية أو أصولية .

 A )معماري(.و في المثال هو  نوع التخصص 

 151 رقم اللوحة

 

 Preliminary Approval: Pa  )موافقة مبدئية (  

 Final Approval:: Fa  )موافقة أصولية ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


