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اتزيم) انجشيزج ٔاليح انؼًزاَي انرخطيط ٔسارج -:انطانبت انجٓت -

 .(و2015

 

إدارج يغ تانرُظيك انٓيذرٔنكيح انثحٕز يزكش -:انذراست تُفٛذ 

 .(ٔانًشزٔػاخ ٔانرخطيط نهظياطاخ انؼايح اإلدارج)  انًشزٔػاخ

األْذاف :-  

نهًشكهح انًظثثح انؼُاصز دراطح. 

انًُاطثح انًؼانجاخ ذصًيى ٔ إلرزاح. 
 

 

 

 



 يٕلغ انذراست ػهٗ حبس انُٛم األسرق فٙ يذَٙ



 
 انظاْزة األٔنٗ إَٓٛار غزفت انتحكى نًحطت انًٛاِ

 



 

  انظاْزة انثاَٛت تصذع انحائط انٕالٙ
 



 انظاْزة انثانثت إَٓٛار أراضٙ خهف انحائط انٕالٙ



 انظاْزة انزابؼت ْذاو يزٚغ اياو انحائط انٕالٙ



 انظاْزة انخايست تزسٛباث ريهٛت ػهٗ انضف انًمابهت



 تؼزٚفاث

َٕع يٍ ػذو إذشاٌ ضفاف انُٓار انٓذاو ْٕ. 

ٗذؼرًذ يؼذالخ ذشايذ انٓذاو ٔاخرالفٓا يٍ يٕلغ آلخز ػه: 

درجح إَحذارانضفاف. 

َٕػيح انرزتح انًكَٕح نهضفاف ٔخصائصٓا انًيكاَيكيح. 

خاصيح ذصزيف انًاء يٍ داخم انرزتح. 

لاتهيح انضفاف نُحز انماػذج َريجح نهؼٕايم انٓيذرٔنيكيح. 

 



 ػُاصز انذراست 

 يظاحح يائيح 1.

 



 ػُاصز انذراست 

 

 يظاحح أرضيح  2.

 

 



 َتائج انذراست 

 ذأشز انًٕلغ تئَؼكاص انريار يٍ األياو: انُريجح األٔنٗ•

 



 َتائج انذراست

 طثة إَؼكاص انريار  : صخٕر رطٕتيح ػهٗ انضفح انيًُٗ

 



 َتائج انذراست

 ػًٕدٚت انضفت ٔػذو تجاَس طبماث انتزبت ْٔشاشتٓا انُريجح انصاَيح •

 



 َتائج انذراست
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 َتائج انذراست

 .يزٔر انتٛار انزئٛسٙ بانمزب يٍ انًٕلغانُريجح انصانصح •

 



 َتائج انذراست

 ػذو إستمزار يجزٖ انُٓز لبانت يذَٙانُريجح انزاتؼح •

 

 



 يمتزحاث انحهٕل

 :إػتًذث انًمتزحاث ػهٗ

 

أٌ يكٌٕ طٓم ٔطزيغ انرُفيذ َظثح نضيك انٕلد. 

 

ٔتصفح خاصح ػهٗ يٕلغ . أٌ ال يؤشز انحم ػهٗ يٕرفٕنٕجيح انُٓز

 (.ذحد انرشييذ)يحطح يياِ ٔد يذَي انحانيح ٔانًظرمثهيح 

 

يغ انرٕصيح تذراطح شايهح نحثض انُيم . ذى إخريار انحهٕل انًٕضؼيح

 .األسرق داخم ٔاليح انجشيزج



  انًؼانجاث

 ) Gabions)انشبك انحذٚذ٘ 1.



 انًؼانجاث

 (pitching)تكسٛت حجزبت 2.



 انًؼانجاث

 (ْٕانٛش)خٕاسٚك خشبٛت ٔأغصاٌ شٕكٛت 3.



  خـاذًح

 ٔذزطية َحز حزكح) انغزيُيح األَٓار ذخص طثيؼيح انظاْزج•

 .ٔفزٔػّ انُيم َٓز طٕل ػهٗ يؼاشح انظاْزج.(يرؼالثيٍ

 انحهٕل أٌ حيس .تحرح يحهيح انذراطح ذحد نهًشكهح انًمرزحح انحهٕل•

 .األَٓار ذزٔيض أطهٕب ذُرٓج انجذريح

 .انُٓز نًجزٖ شايهح دراطاخ ٔجٕد انجذريح انحهٕل ذرطهة•

 ٔانضفاف بانجشر يمارًَت انحذٚثت انزيهٛت انتزسٛباث تسأ٘ كى أخٛزًا•

 ؟؟؟ . ٔفزٔػّ انُٛم شزٚط طٕل ػهٗ ٔسراػًٛا ػًزاًَا انًستثًزة

 



 شكرًا


