
A))عمارات نموذج 



(عمارة منفصلة)  Aنموذج

(عمارتين سكنيتين)نموذج تخطيطى 



استقبال و طعام
5.85x 4.04

1غرفة نوم 
3.60x 3.58

2غرفة نوم 
3.63x 3.60

غرفة نوم رئيسية
4.36x 4.05

حمـام
2.82 x 2

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.73

1استقبال و طعام 
5.85x 2.4

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.73

حمـام
2.82x 2

غرفة نوم رئيسية

4.36x 4.05

1غرفة نوم 
3.63x 3.60

تراس
1.10x 3.60

تراس
1.17x 1.2

تراس
1.17x 1.2

تراس
1.1x 3.60
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(A)  عمارات نموذج

مسقط افقي للدور االرضي 

2م130الي 2م115منمساحات 

3

الوحداتمساحات

2م115 (1)وحدة رقم 

2م130 (2)وحدة رقم 

الوحداتمساحات

2م130 (3)وحدة رقم 

2م115 (4)وحدة رقم 

فراغ توزيع
1.13x 3.70

نى  أو نصيب الوحده من خدمات المب( الخارجية –الداخلية )االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافية غير محمل عليها الحوائط : ملحوظة 

فراغ توزيع
1.42x 2.12

فراغ توزيع

1.5x 2.12

فراغ توزيع
1.13x 4.5

2استقبال و طعام 
3.60x 3.70



2

(A)  عمارات نموذج

مسقط افقي للدور المتكرر 

1

استقبال و طعام
5.85x 4.04

1غرفة نوم
3.58x 3.60

2غرفة نوم 
3.60x 3.63

غرفة نوم رئيسية
4.10x 4.36

حمـام
2.82x 2

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.75

تراس
1.30x 3.80

تراس
1.18x 1.04

فراغ توزيع
1.5x 2.12

فراغ توزيع
1.13x 3.70

فراغ 

توزيع
x1.44
2.86

تراس
1.30x 3.80

استقبال و طعام
5.85x 4.04

1غرفة نوم
3.58x 3.60

2غرفة نوم 
3.60x 3.63

تراس
1.18x 1.04

غرفة نوم رئيسية
4.10x 4.36

حمـام
2.82x 2

فراغ توزيع
1.5x 2.12

حمـام
2.74x 2

مطــبخ
2.74x 2.75

فراغ توزيع
1.13x 3.70

فراغ 

توزيع
x1.44
1.13

4

3

الوحداتمساحات

2م130 (1)وحدة رقم 

2م130 (2)وحدة رقم 

الوحداتمساحات

2م130 (3)وحدة رقم 

2م130 (4)وحدة رقم 

نى  أو نصيب الوحده من خدمات المب( الخارجية –الداخلية )االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافية غير محمل عليها الحوائط : ملحوظة 



(A)  عمارات نموذج

و ترقيم الوحدات به( عمارتين سكنيتين )مسقط أفقى للنموذج التخطيطى 

مسقط أفقى للدور االرضى 

11

22
3

4

3

4



B))عمارات نموذج 



(عمارة منفصلة)  Bنموذج 

(عمارتين سكنيتين)نموذج تخطيطى 



(B)  عمارات نموذج

مسقط افقي للدور االرضي 

2م150الي 2م100من من مساحات 

استقبال و طعام
6.34 x 4.04

1غرفة نوم 
3.54x 3.88

2غرفة نوم 
3.54x 3.84

غرفة نوم رئيسية

4.97x 3.34

حمـام
2.34x 1.88

حمـام
2.34x 1.88

مطــبخ
2.34x 3.53

تراس

1.6x 7.96

تراس
1.40x 1.46

3

4

دورة مياه
1.31x 2.29

غرفة نوم رئيسية

4.97x 3.34
حمـام

2.08x 2.34
مطــبخ

2.34x 3.24

استقبال و طعام
5.19x 4.29

2غرفة نوم 
3.84x 3.40

2

تراس
1.19x 1.25

1

الوحداتمساحات

2م100 (1)وحدة رقم 

2م150 (2)وحدة رقم 

الوحداتمساحات

2م150 (3)وحدة رقم 

2م130 (4)وحدة رقم 

فراغ توزيع
2م7.3

فراغ توزيع
1.08x5.35

فراغ توزيع
1.08x0.65

فراغ توزيع
1.08x4.55

نى  أو نصيب الوحده من خدمات المب( الخارجية –الداخلية )االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافية غير محمل عليها الحوائط : ملحوظة 



استقبال و طعام
6.34 x 4.04

1غرفة نوم 
3.54 x 3.88

2غرفة نوم 
3.54 x 4.04

غرفة نوم رئيسية
4.97 x 3.34

حمـام
2.34 x 1.88

حمـام
2.34 x 1.88

مطــبخ
2.34 x 3.53

تراس
1.52 x 3.92

3

(B)  عمارات نموذج

مسقط افقي للدور المتكرر 

2م140الي 2م130من مساحات 

14

دورة مياه
1.31 x 2.29

غرفة نوم رئيسية
4.97 x 3.34

حمـام
2.34 x 2.08

مطــبخ
2.34 x 3.68

دورة مياه
2.08 x 2.29

استقبال و طعام
6.51 x 4.04

1غرفة نوم 
3.54 x 3.28 2غرفة نوم

3.84 x 3.40

2

تراس
1.18 x 1.28

تراس
1.57 x 3.30

الوحداتمساحات

2م130 (1)وحدة رقم 

2م140 (2)وحدة رقم 

الوحداتمساحات

2م140 (3)وحدة رقم 

2م130 (4)وحدة رقم 

فراغ توزيع
2م7.3

فراغ توزيع
5.35x1.08

توزيع
1.08 x 0.65

فراغ توزيع

1.69x2.59

فراغ توزيع
4.55x1.08

تراس
1.18 x 1.28

نى  أو نصيب الوحده من خدمات المب( الخارجية –الداخلية )االبعاد الموضحة بالمسقط االفقى ؛ صافية غير محمل عليها الحوائط : ملحوظة 



(B)  عمارات نموذج

و ترقيم الوحدات به( عمارتين سكنيتين )مسقط أفقى للنموذج التخطيطى 

3

4

2
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مسقط أفقى للدور االرضى 



مناذج العمارات 

واملساقط االفقية للوحدات ومساحاتها


