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مقدمة
Autodeskالريفيتبرنامجيعتبر• Revitالبيممنهجيةلتطبيقالمهمةاألدواتمن

(Building Information Modeling, BIM)ثتحدييُرادالتيأوالجديدةالشركاتفي
يفيتالربرنامجفيالمميزومنالبيمتكنولوجياإلى(CAD)الكادتكنولوجيامنعملهاطريقة
نمذجةطفقوليسالمعلوماتنمذجةإمكانيةهوالعاديةالرسمبرامجعلىيتفوقجعلهوالذي
.المبنىلعناصرالهندسيالشكل

المحركهاألننفسهاالعنصرنمذجةطريقةتفوقأهميةدرجةالمعلوماتتلكلتمثيلكانلهذا•
هيالبياناتإدخالطريقةأنبما.الواحدالمبنىفيالمختلفةالعناصربينللترابطاألساسي
يالتالمخرجاتوأنفالبدعنه،المتاحةالمعلوماتجميعونمذجةالهندسيالشكلنمذجة

معالتعاملفإنلذلك.والواجهاتاألفقيةللمساقطلوحاتكونهامجردتتعدىعليهاسنحصل
إليهايحتاجتيالالمخرجاتأنواعوجميعالمشاهدكافةبتوفيرهبمراحلذلكيتعدىالبيمتقنية

منبدءاالمنشأومراحلالحصرجداولوكذلكالمبنىلفراغاتعملهإلتمامالمهندس
عملهانظامتحولالشركاتتجعلالتيالمخرجاتمنوغيرهاأرضكقطعةاستالمه
.الكادعنعوضاالبيملتقنيةبسرعة



والكادبين نتائج البيم مقارنة 



؟BIMما المقصود ب 
•(Building Information Modeling)جميعترتبطبحيثالبناءمعلوماتنمذجةأي

.البعضببعضهامامشروعتخصالتيالتخصصاتاختصاروهواألعمال

ركُمشتمعرفةمصدروهي.مالمرفقوالوظيفيةالماديةللخصائصرقميتمثيلوهي•
ياتهحدورةأثناءالقراراتالتخاذعليهاباالعتمادجديرةقاعدةيشكلمامرفقعنلمعلومات

.هدمهحتىتصميمهأفكارطرحطورمنابتداء  



؟هل من الضروري تعلم برنامج الريفيت

البيماستخدامتوسيعنيةعن2019أكتوبر29فيغزةمحافظات–المهندسيننقابةأعلنت
المحليةاتالهيئمنأيضاواعتمادهالمختلفةالمشاريعمخططاتفيالريفيتبرنامجواعتماد
.والبلديات

مالتغطيةالبيماستخدامتوسيعنيةعن2015يوليو23فيذلكقبلدبيبلديةوأعلنتكما
:يلي

.طابق20عنتزيدالتيالمبانيجميع•

.مربعقدم200,000عنمساحتهاتزيدالتيوالمجمعاتوالمنشآتالمباني•

.ذلكشابهوماوالجامعاتكالمستشفياتالتخصصيةوالمنشآتالمباني•

.الحكوميةالمشاريعكافة•

.أجنبيمكتبفرعطريقعنالمقدمةالمبانيكافة•



استخدامات البرنامج

2Dالثاني رسم المناسيب في البعد •

رسم المسطحات للطوابق•
سهولة عمل مقاطع•
 3Dالثالثاظهار المشروع في البعد •

المشروعسرعة حساب الكميات ودقتها وسهولة تعديلها بتعديل •
سهولة ربط جميع العاملين على المشروع•
المشروعسهولة التعديل على •



؟كيف أحصل على نسخة البرنامج
studentالطالبنسخةخاللمنأوتوديسكشركةمنالبرنامجعلىبسهولةالحصوليمكن

versionالطالبنسخةشهرا ،36لمدةترخيصمعوالمعلمين،الطلبةلتأهيلريفيتاصدار
:التاليةالخطواتخاللمن.الكاملاإلصدارمعوظيفيا  متطابقة

/ https://accounts.autodesk.comالدخول الى موقع •
Create accountإنشاء حساب أوتوديسك على الموقع عن طريق الضغط على •
Menuومن ثم الضغط على قائمة   www.Autodesk.comبعد إنشاء الحساب نقوم بالدخول إلى موقع•

https://accounts.autodesk.comwww.Autodesk.com 



Free Student Softwareومن ثم الضغط على  Downloadالضغط على أمر •



اختياريتمطبعا،والمعلمينالطلبةلتأهيلأوتوديسكشركةتتيحهاالتيالبرامجمنمجموعةإلىاالنتقاليتم•
اإلصدارسنةتحديدمعالريفيتبرنامجوهوالمرادالبرنامج



تشغيل البرنامج وشرح الواجهات 
واجهةىعلالتعرفأواليجبالمختلفةبإصداراتهالريفيتبرنامجادواتاستخدامأجلمن•

.مامشروععلىالعملتخدمالتيالخاصةالمستخدم
(Start Page)عند تشغيل البرنامج سوف تظهر الشاشة التالية والتي تسمى •

Projects

Families

Resources



الفترةفييتموالتيProjectsاألخيرةالسابقةبالمشاريعالخاصالعلوياألولالجزء•
مثلةالحديثاإلصداراتفيأنهالعلممعمشاريع،أربعأخربهونجدعليهاالعملالحالية
مشاريع8بأخراالحتفاظالبرنامجلكيتيح2020

عنليهإالوصوليمكنالسابقة،القائمةفيموجودغيرفتحهالمرادالمشروعكانحالفي•
وفتحهالجهازفيتخزينهموقعاليالذهابثمومنOpenأمرعلىالضغططريق

تشغيل البرنامج وشرح الواجهات 



 Newفي حال كان الهدف الدخول إلى مشروع جديد ليتم بدء العمل به، ننقر على •

:تظهر القائمة التالية Newعند النقر على •

لبدء مشروع في مجال 
الهندسة المدنية

تشغيل البرنامج وشرح الواجهات 



تخصصبكلالخاص(Template)اختياريمكنميكانيكأومعماريمشروعكانحالفي•

عنبهالخاص(Templates)الاستيرادالمستخدممنيتطلبمرةألولالبرنامجفتحعند•
Structral)اختيارثمومن(Browse)علىالضغططريق Analysis-DefauitUS-

Canda)

تشغيل البرنامج وشرح الواجهات 



Structral)ومن ثم اختيار • Analysis-DefauitUS-Canda)

ذويعناصرلعدةتجمعباختصاروهي(Families)هيالبدايةواجهةمنالسفليالجزء
الحقاشرحهاوسيتممحددة،خاصية

تشغيل البرنامج وشرح الواجهات 



كنتالحفيإليهاالرجوعيمكنكبمصادرقائمةتوجدالبدايةشاشةمناأليمنالجزءفي•
فيزاتالمميمعرفةتريدكنتحالفيأوالعمل،أثناءواجهتكقدكانتلمشكلةحلتريد

لبرنامجالمستخدميمنتدىيوجدلذلكباإلضافةسنويا،تصدرالتيالجديدةاإلصدارات
.بالحلالمستخدمونعليكوسيردبكالخاصةالمشكلةوكتابةإليهاللجوءيمكنك

تشغيل البرنامج وشرح الواجهات 



OKببدء مشروع جديد بعد الضغط على ونقوم  Projectمن قائمة  Newنقوم بالنقر على •

الريفيتالشاشة الرئيسية لبرنامج •

لبدء مشروع في 
مجال الهندسة المدنية

تشغيل البرنامج وشرح الواجهات 



مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



Quick)شريط• access toolbar)الشاشةأعلىفييوجد:السريعالوصولأدواتشريط
يفاختصارعملطريقعنبسهولةاليهاوالوصولاالوامرباستخداملنايسمحوالذي
المستخدمواجهةمنالعليابالجهةشريط

كثراألتكونماغاليابحيثالريفيتبرنامجوضعهاأيقوناتعلىالشريطهذايحتوي
يقوناتأإضافةويمكنالشريط،داخلاأليقوناتوضعتمإليهاالوصولفلتسهيلاستخدما

علىغطالضثممناأليقونةعلىللماوساأليمنبالزرالنقرطريقعنبسهولةعليهجديدة
ِ(Add to Quick Access Toolbar)

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



ىعلللماوساأليمنبالزرالنقرطريقعنالشريطمنأيقونةأيإزالةالسهولةومنكما
Remove)ِعلىالضغطثممنإزالتهاالمراداأليقونة from Quick Access Toolbar)

بالبرنامجالخاصةوالضبطالتصميمأدواتيضم:(Tabs)شريط•

Ribbon)الشريط• bar):اوالرسوماتباختالفالقائمةوتتغيراوامرعدةعلىيحتوي
العناصر

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



رونشتصدير -حفظ –فتح –جديد لـ بسهولة الوصولالذي يمدنا:(File)زر التطبيق •

(Options)زر االختيارات العامة•

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



مجمنه يتم ضبط الكثير من االعدادات الخاصة بالبرنا(Options) :زر االختيارات العامة•

ويحتوي على قوائم منسدلة أو نوافذ للضبطتحتوي  (Option bar):االختياراتشريط •
 Ribbon barعلى عدة اوامر مقترنة بأوامر من

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



Project)قائمة• browser):والواجهاتاألسطحوتظهرالشاشةيمينوسطفيتوجد
يفيظهرالبرنامجعلىاظهارهاواستخدامهيتمشيءوايواللوحاتوالجداولوالمقاطع

المشروععناصركلتصفحيمكنالقائمةهذهخاللمنبحيثالقائمة

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



تارالمخالعنصرخصائصوتتضمنالشاشةيساروسطفيتوجد:(Properties)قائمة•
الموجودالواجهةاوالسطحاوالمنسوبخصائصتعطيعنصراختيارعدمحالوفي

.عليها

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



للماوساأليمنبالزرالنقرطريقعنيمكنالسابقتينالقائمتينمنقائمةأياختفاءحالفي•
إظهارهاالمرادالقائمةاختيارثمومن(Browsers)اختيارثمومنالرسممنطقةعلى

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



User)ثمومن(view)قائمةمنالمستخدمواجهةفيعنصرأيإظهاريمكنكذلك•
Interface)عالمةوضعيتمالتاليةالصورةفيكمثالالشريط،أوالقائمةاسمواختيار

Project)قائمةبجوار browser)إلظهارها.

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



Controlشريط• view bar)):بعضهااوالرسوماتاخفاءاوإلظهارطرقعدةتتضمن
يةامكاناالنظمة،لمكوناتالخاماتوضوحالرسم،خطوطفيهبماالمشهدبإظهارويتحكم
مبسطةبطريقةالعناصربعضلحركةمحاكاةوعملالمخفية،العناصراظهار

Status):الحالةشريط• bar)الرسممساحةفيعملهيتمماويوضحالشاشةأسفليوجد

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



علىالشخصيللحسابالولوجامكانيةالمفتوح،المشهداسميوضح:المعلوماتمركز•
أوتوديسكموقععلىالمساعدةملفاتفيمعلومةعنالبحثوامكانية،اوتوديسك

•View Cube الضغط على أحد جوانب المكعب يتم لف المبنى في هذا االتجاهعند

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



:عند الضغط بالزر األيمن للماوس على المكعب تظهر القائمة التالية•

الذهاب للمشهد األساسي 
أو االفتراضي

ى تضبط الرؤية الحالية إل
قطاع معين

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



•(Navigation bar): يحتوي بعض األدوات المساعدة للرؤية والتكبير

تظهر أسطوانة بها أوامر مساعدة ( Full navigation Wheel)عند اختيار الخيار األول •

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 



هدعمل تبعيد وتقريب للمش

لف المبنى أو 
المجسم 

يظهر لنا أخر مشاهد 
بينهملإلنتقال

يد ننقل بها 
مكان المبنى

تحديد نقطة المركز التي
سيدور حولها المبنى

لليمين واليسارالتحرك  إلعلىالتحرك 
إلسفلأو 

كأنك تمشي داخل المبنى

مكونات الشاشة الرئيسية للبرنامج 
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ضبط الوحدات األساسية بالبرنامج
ن طريق عند البدء بمشروع هندسي يجب عليك ضبط وحدات القياس المستخدمة بالرسم ع

:الخطوات التالية
- Project unitعلى ننقر  Manageقائمة من •

UNالمفاتيح  لوحة أو نكتب على •



ضبط الوحدات األساسية بالبرنامج
النافذة التاليةتظهر •

نختار القائمة 
الرئيسة 

نقوم بالنقر هنا وهي 
الوحدة الموجودة 

باألصل لتظهر القائمة 
التالية



ضبط الوحدات األساسية بالبرنامج
النافذة التاليةتظهر •

نقوم بتغير 
الوحدة للمتر

نحدد عدد الخانات 
بعد الفاصلة

نحدد شكل اختصار 
الوحدة

OK نضغط



(Levels)عن المناسيب معلومات 

واجهات المبنى في األربع 
اتجاهات ويمكنك الذهاب ألي 
واجهة من واجهات المشروع 

على بالنقر نقرتين متتاليتين
الواجهة المراد الذهاب إليها 

مناسيب المبنى من األسفل 
إلى األعلى أو العكس عند 
النقر نقرتين على أي منها 
يظهر المسقط العلوي عند 
الطابق أو المنسوب المختار



(Levels)معلومات عن المناسيب : أوال
أو الجنوب أو الشرق أو الشمال الواجهات أحد ننتقل الى  Project browserقائمة من •

تظهر لنا مناسيب على منطقة الرسم كما في الشكل.الغرب

ثم تغير االسم،المنسوب اسم تغير اسم المنسوب بالنقر على يمكننا •
Foundationالى  Level 1مثال تم تغير



(Levels)عن المناسيب معلومات 
لمطلوب تغيره تغير المسافة بين المناسيب عن طريق النقر على ارتفاع المنسوب ايمكن •

المطلوبثم كتابة االرتفاع 

النتيجةعلى نفسونحصل عند النقر على منسوب تظهر مسافة مؤقتة يمكن تغيرها أو •



(Levels)عن المناسيب معلومات 
:عند النقر على خط من خطوط المناسيب نالحظ التالي•
التحكم دائرة صغيرة في بداية ونهاية خطوط المناسيب فعند امساك الدائرة نقوم بوجود -

المنسوبفي طول 

لنقر عليه ان القفل مغلق لكن عند االمناسيب، فاألصل قفل عند بداية ونهاية خطوط وجود -
على الخطوط يسمح لنا التحكم في طول خط المنسوب دون التأثيربالتالي ويصبح مفتوح 

تلقائياالخطوط المجاورة يغلق القفل طول االخرى، لكن عند اعادته الى نفس 



:عند النقر على خط من خطوط المناسيب نالحظ التالي •
على خطوط المناسيب يدل ان خطوط المناسيبونهاية خط مقطع يصل بين بداية وجود -

نفس االستقامة

له اشارة خطوط المناسيب عند النقر عليه يصبح مربع بداخونهاية وجود مربع في بداية -
رمز المنسوبيظهر الوقت وفي نفس صح 

نسوب رمز المنسوب عند النقر عليها تسمح لرمز المعند ~ شبيه ب وجود اشارة انقطاع -
ألعلى أو ألسفل بالتحرك

(Levels)معلومات عن المناسيب 



 بطريقتينعملية رسم المناسيب تتم:
الطريقة األولى :
والنقر نقرتين فوقها ( غربجنوب، شرق، او شمال، )الى احد الواجهات الذهاب •
Ribbon barشريط من •

 Datumثم من Structureقائمة من •

Levelننقر على •

نبدأ الرسمثم  LLرو باختصاأ•

(Levels)رسم المناسيب : أوال



 بطريقتينعملية رسم المناسيب تتم:
 األولىالطريقة:
ب نذهب الى منطقة الرسم ونضع مؤشر الفأرة على المنسو Levelبعد الضغط على•

وبين ثم المراد البدء منه لرسم المناسيب الجديدة ومن ثم كتابة المسافة بين المنس
..وهكذا  Enterالضغط على 

(Levels)المناسيب رسم : أوال



 بطريقتينعملية رسم المناسيب تتم:
الطريقة الثانية  :
نقرتين فوقهاوالنقر ( جنوب، شرق، او غربشمال، )الى احد الواجهات الذهاب •
م نذهب الى منطقة الرسم ونضغط بالفأرة على المنسوب المراد البدء منه لرس•

Copyوتختار أمر Modifyالمناسيب الجديدة ومن ثم الذهاب إلى قائمة 

(Levels)المناسيب رسم : أوال



 بطريقتينعملية رسم المناسيب تتم:
الطريقة الثانية  :
ة بين المنسوب تستطيع نسخ المنسوب الذي قمت بتحديده، لكن تحتاج الى تحديد المساف•

من ثم الذي تم تحديده والمنسوب الجديد عن طريقة كتابة الرقم من لوحة المفاتيح و
وهكذا في باقي المناسيب Enterالضغط على 

(Levels)رسم المناسيب : أوال



 والثانيةبين الطريقة األولى الفروقات :
الثانية       المنسوب في الطرقة األولى باللون األزرق أما المنسوب في الطريقةيظهر •

ميزهوتاللون للتأكيد على الفروقات التالية في األسود وذلك الفرق باللون 
ين عند حذف المنسوب من الطريقة األولى تظهر رسالة تأكيد من البرنامج في ح•

الطريقة الثانية انها ال تظهر عند حذفه من 

(Levels)رسم المناسيب : أوال



 والثانيةبين الطريقة األولى الفروقات :
منسوب في عند النقر على رمز المنسوب في الطريقة األولى ننتقل مباشرة الى مسطح ال•

حين اننا ال ننتقل الى المسطح في الطريقة الثانية
الطريقة األولى في حين انه الباستخدام  Project browserالمنسوب في قائمة يظهر •

الثانيةالطريقة يظهر باستخدام 
رسالة ظهار بإالقيام بتغير اسم المنسوب باستخدام الطريقة األولى يقوم البرنامج عند •

باستخدام الطريقة الثانيةيظهر تأكيد في حين انه ال 

(Levels)المناسيب رسم : أوال



وب الناتج من على الرغم من الفروقات السابقة بين الطريقين إال أنه باإلمكان تحويل المنس
: ة الطريقة الثانية الى منسوب ناتج من الطريقة األولى عن طريق الخطوات التالي

 Structral Planومن ثم تختار  Plan Viewومن ثم  Viewنذهب إلى قائمة •

(Levels)المناسيب رسم : أوال



ريقة الثانية تظهر النافذة التالية التي تحتوي على مجموعة المناسيب التي تم رسمهم بالط•
الحظ بعدها وجودهم في قائمة نوس OKثم الضغطنقوم بتحديد المناسيب المراد تحويلها 

Project Browser

(Levels)المناسيب رسم : أوال



 بالطريقة التالية( محاور األعمدة)تتم عملية رسم خطوط الشبكة:
والنقر نقرتين فوقها ( غرباو شرق جنوب، شمال، )الى احد الواجهات الذهاب •
Ribbon barشريط من •

 Datumثم من Structureقائمة من •

Levelننقر على •

الرسمنبدأ ثم GRو باختصار نكتب أ•

(Grids)رسم خطوط الشبكة : ثانيا



عند البدء بعملية الرسم يتم مراعاة ما يلي :
افقيةواخرى الشبكة نوعين خطوط عامودية خطوط •
(ةاالفقي)واألخر باألحرف ( العامودية)باألرقام نوع يحصل على ترميز فأحدها كل •
Drawرسم خطوط شبكة مائل او منحني او غير منتظم من قائمة يمكن •

متصلةالشبكة خطوط •

(Grids)رسم خطوط الشبكة : ثانيا



عند البدء بعملية الرسم يتم مراعاة ما يلي :
 Sketch modeالتعديل على الخط الغير منتظم بالنقر عليه مرتين ثم يفتح يمكن •

.حال االلغاء على     او     في التعديل ننقر من االنتهاء وبعد 
يبالمناسالتي تظهر على خطوط الشبكة مماثلة للتي تظهر على خطوط الرموز •

.والتي تم شرحها وشرح ألية التحكم بها 

(Grids)رسم خطوط الشبكة : ثانيا



 فنقوم سطح، االذلك التعديل على باقي األسطح انه لم يتم بعد التعديل على احد نالحظ
:يليبما 

ننقر على خطوط الشبكة•
Propagate extentsننقر على Datumثم من •

(Grids)رسم خطوط الشبكة : ثانيا



األخرىاألسطح تظهر النافذة التالية والتي تتضمن •

(Grids)رسم خطوط الشبكة : ثانيا



المراد نسخ التنسيق لهاطح ساالصح على ننقر بإشارة •
OKنضغط •

(Grids)رسم خطوط الشبكة : ثانيا
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Modifyقائمة 

 قائمةعند النقر على عنصر او عناصر مرسومة تظهرModify  شريط ال فيRibbon 

:وتحتوي على عدة اوامر وهي



Modifyقائمة 
Move

.لنقل العناصر من موقع الى اخرتستخدم•
Ctrl + Copyأو MVأو اختصارها بالنقر على      اختيارها يمكن •

يظهر امرين option barشريط يتغير Moveالنقر على عند •

•- Constrain  النقل بشكل عامودي او افقي فقطيعني
•- Disjoin  الخرىاوالعناصر االرتباط بين العنصر المنقول بإلغاء عند النقل قم يعني



Modifyقائمة 
Copy

.لنسخ العناصر تستخدم •
COأو اختصارها  Move + Ctrlأمر على أواختيارها بالنقر يمكن •

امرينويظهر  option barشريط يتغير  Copyالنقر على عند •

•- Constrain  فقطفقي النسخ بشكل عامودي او أيعني
•- Multiple  من عنصرأكثر نسخ يعني



Modifyقائمة 
Rotate

تستخدم لتدوير العناصر•
ROاختصارها أو بالنقر على      اختيارها يمكن •

-:وتظهر عدة اوامر Option barيتغير شريط  Rotateعلى النقر عند •

•- Disjoin  االخرىاالرتباط بين العنصر المنقول و العناصربالغاءعند النقل قم ويعني.
•- Copy وتعني انشاء نسخة عن العنصر بعد عملية الدوران
•- Angle وتعني تحديد زاوية الدوران.
•- Center of rotation  دها تحديد النقطة التي يدور حولها العنصر ويمكن تحديوتعني

Spaceبالنقر على 



Modifyقائمة 
Offset

تستخدم لعمل ازاحة جانبية للعناصر•
OFاختصارها اختيارها بالنقر على يمكن •

 :اوامرعدة ويظهر Option barشريط يتغير  Offsetالنقر على عند •

•- Graphical  بالرسماإلزاحة ويعني.
•- Numerical  المسافة ، ثم النقر لتحديد الموقعاالزاحة بتحديد ويعني.
•- Copy لعمل نسخة من العنصر المزاح.



Modifyقائمة 
Split element

لفصل العنصر و تحويله الى عنصرين منفصلينتستخدم •
Slبالنقر      على أو اختصارها اختيارها يمكن •

Split whit gap

ن العناصر تستخدم لفصل العنصر و تحويله الى عنصرين منفصلين مع ترك مسافة بي•
المفصولة

علىاختيارها بالنقر يمكن •
       Option barشريطتحديد المسافة من يتم •



Modifyقائمة 
Mirror pick axis

المرآةلعنصر حول محور كما انعكاس سطح انعكاس تستخدم لعمل •
MMاو باختصار بالنقر على      اختيارها يمكن •

.العنصر ثم النقر على المحور الذي يمثل المرآةتحديد •
Mirror draw axis

المرآةتستخدم لعمل انعكاس لعنصر حول محور يتم رسمه كما انعكاس سطح •
DMباختصار على      أو بالنقر اختيارها يمكن •

.المرآةالعنصر ثم رسم المحور الذي يمثل تحديد •



Modifyقائمة 
Trim/extend to corner

.تستخدم لتوصيل عنصرين ببعضهما وربط نقطة التقاطع بزاوية منتهية •
TRأو اختصارها علىبالنقراختيارها يمكن •

عنصر المع زاوية يكون باختيار العنصر األول ثم ننقر على الطرف الذي نريده ان نقوم •
.الثاني
Trim/extend single unit

.تستخدم لتوصيل عنصر باخر•
اختيارها بالنقر علىيمكن •
له للعنصر وجه العنصر المراد توصيالثابت للعنصر األول ثم اختيار الوجه باختيار نقوم •

.األول



Modifyقائمة 
Trim/extend single unit

.تستخدم لتوصيل عدة عنصر بعنصر اخر•
علىاختيارها بالنقر يمكن •
لمراد للعناصر االوجه الثابت للعنصر األول ثم اختيار الوجه المتحرك باختيار نقوم •

.توصيلها 
Align 

المحاذي ر لعمل محاذاة بين العناصر بحيث يصبح العنصر على استقامة العنصتستخدم •
ALباختصار أو علىاختيارها بالنقر يمكن •

لمراد نقله االعمل هو اختيار طرف المحاذاة للعنصر الثابت ثم اختيار الطرف للعنصر مبدأ •
.أو المراد محاذاته



Modifyقائمة 
Array 

للعنصرنمعيتستخدم لعمل مصفوفة او تكرار بشكل •
ARباختصار على      أو اختيارها بالنقر يمكن •

:أوامرويظهر عدة  Option barيتغير شريط  Arrayالنقر على عند •

•- Linear ويعني عمل مصفوفات بشكل طولي.
•- Number عدد المصفوفات التي سيتم عملها.
•- Group and associate االبقاء على العناصر التي عملت كمصفوفات كمجموعة.
•- Constrain  فقطأفقي ويعني عمل المصفوفات بشكل عامودي او
•- Redial ويعني عمل مصفوفات بشكل دائري.
•- Angle وتعني تحديد زاوية المصفوفة.
•- Center of rotation  تحديد مركز دوران المصفوفةوتعني.



Modifyقائمة 
Scale

.تستخدم لتغير مقياس العناصر•
RAعلى       أو باختصار اختيارها بالنقر يمكن •

:ويظهر عدة أوامر Option barشريط يتغير Scaleعند النقر على •

Graphical - و النقرة تغير المقاس بالرسم، بحيث النقرة األولى تحدد بداية العنصريعني
.الثالثة تحدد موقع الجسم بعد المقياسأما النقرة العنصرتحدد نهاية الثانية 

Numerical  تحديد نقطة القياسيدويا وبنسبة مئوية ثم ويعني تغير المقاس.
PIN

.لتثبيت العناصر، بحيث ال يمكن حذفها او نقلها او عمل تعديل عليهاتستخدم •
UPباختصار او بالنقر      على إختيارهايمكن •



Modifyقائمة 
Unpin

هاتثبيت العناصر، بحيث يمكن حذفها او نقلها او عمل تعديل عليإللغاء تستخدم •
UPباختصاراو علىاختيارها بالنقر يمكن •

Delete

لحذف العناصرتستخدم •
الكيبوردعلى  Deleteبالنقر على و أ DEباختصارعلى أو بالنقر اختيارها يمكن •
Match properties

تستخدم لنقل خصائص عنصر ألخر•
MAباختصاره أو  Clipboardعلى من قائمة بالنقر     يمكن اختياره •
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Structural Columns



األعمدةرسمخطوات

من يتم تحديد مواقع األعمدة من قبل المهندس المعماري و يقوم المهندس المدني بالتأكد•
الخ... مواقعها واعدادها و قياسها 

.و بالتالي فان أول ما يتم تحديد موقعه هو األعمدة، و بالتالي يتم رسمها أوال•
 الرسمخطوات
Structureمن قائمة •

 Ribbon barشريط من •

Columnننقر على ثم •



األعمدةرسمخطوات
:نستطيع التغير في خصائص العمود المراد رسمه Propertiesمن قائمة •

الموادلتحديد نوع 
structural 

material

ثم نحدد نوع العمود 
خرساني إستخدامهالمراد 

أو حديد

السماح بتحليل العمود 
إنشائيا بأي برنامج تصميم 

أخر



األعمدةرسمخطوات
:تظهر نافذة جديدة Propertiesمن قائمة  Edit Typeعن النقر على •



األعمدةرسمخطوات
:تظهر نافذة جديدة Propertiesمن قائمة  Edit Typeعن النقر على •

في حال كان هناك الحاجة 
إلى أبعاد مقطع عمود 
Type غير موجود في

نضغط هنا ونقوم بإدخال 
المقطع الجديدإسم

إلدخال مقطع العمود جديد
Duplicate ومن ثم ننقر

في حال كان هناك الحاجة 
إلى شكل عمود جديد نقوم 

من المكتبة بإستيراده

مجموعة المقاطع القديمة 
الموجودة أو التي تم 

سابقا إستخدامها



األعمدةرسمخطوات
في األسفل  Okمن تحديد شكل العمود ومقطعه نضغط االنتهاء عند •
هذه الحالة وفي Ribbonمن شريط عامودي ام مائل العمود بعد ذلك نقوم بتحديد شكل . •

سنحدده كقائم

Option barبعض األوامر على شريط تظهر •



األعمدةرسمخطوات
Option barتظهر بعض األوامر على شريط •

•Depth- الحالي من المنسوب المرسوم و الى احد المناسيب التي تقع اسفل المنسوبتعني
Foundationاالبقاء على او ويتم تحديده بتغير 

و التي تعني من المنسوب المرسوم و الى احد  Heightب  Depthان نستبدل ويمكن •
اعلىالمناسيب التي تقع 



األعمدةرسمخطوات
كال الحالتين قد نرفع او وفي  Levelالحالي ويتم تحديده بتغير او االبقاء على المنسوب •

ب Levelاستبدالننزل العامود الى ارتفاع غير محكوم بمنسوب عن طريق 
Unconnected

•- Room Bounding  ه رسمسيتم الذي للعمود و التي تعني ان احساس المحيط المجاور
الخ... التي سيحتلهاوالمساحة من حيث موقعه 

Spaceروعند الضغط على ز, بعد ذلك ننقر على تقاطع خطوط الشبكة ليتم لصق العمود•

في لوحة المفاتيح يتم لف محور المعمود 



األعمدةرسمخطوات
وسيتم لصق األعمدة At gridواحدة ننقر على عمود دفعة وفي حال أردنا وضع اكثر من •

في محاور مراكز الشبكة 

كعمود مائلونحدده  Ribbonمائل نعود الى من شريط لرسم العمود •



األعمدةرسمخطوات
Option barتظهر بعض األوامر على شريط •

•1st click  العمود تعني منسوب بداية
•2nd click  تعني منسوب نهاية العامود
•3D snapping  دثالثي األبعاتعني تحديدها في



غزة-الجامعة اإلسالمية
كلية الهندسة 

قسم الهندسة المدنية

إعداد
شفيق جنديـةعاصم . مطه أبو الطيفمازن . د

ECIV4201مساق رسم هندسي مدني محوسب 

برنامج الريفيت اإلنشائي
Structural Frames



Beamsرسم الجسور 

.الجسر هي عبارة عن عنصر انشائي يقوم بنقل األحمال من الطابق الى العامود•
المدنيتحديد الجسور من قبل المهندس يتم •
خطوات الرسم
Structureعلى ننقر Ribbon barشريط من •

Beamننقر على ثم •

BMاالختصار أو •

نحدد ونختار بعض الخصائص Propertiesثم  قائمة•



Beamsرسم الجسور 

خطوات الرسم

لتغيير نوع المادة 
والتحكم بخصائصها 

المختلفة

م للتحكم بطريقة الرس

السماح بتحليل 
العنصر إنشائيا

معلومات عن الطول 
والحجم للعنصر 

المحدد 



Beamsرسم الجسور 

خطوات الرسم
 النقر على عندEdit type  تظهر الشاشة التالية



Beamsرسم الجسور 

خطوات الرسم
تظهر الشاشة التالية  Edit typeالنقر على عند •

Duplicate ننقر على
الجديد( الحزام)الجسربتسمية نقوم 

لوبةثم نقوم بالتغيير الى األبعاد المط



Beamsرسم الجسور 

خطوات الرسم
التي  On gridعلى خطوط الشبكة بشكل سريع ننقر على األحزمة في حال اردنا رسم . •

ال يمكن رسم الجسور على خطوط الشبكة  On gridلكن حتى ب Ribbon barتظهر في 
Curveالمنحنية اال باستخدام الرسم 

والذي بإمكانك اختيار الطريقة Ribbonطرق الرسم المختلفة لألحزمة تظهر في شريط ال •
األسهل واألفضل 



Beamsرسم الجسور 

خطوات الرسم
Option barتظهر بعض األوامر على شريط •

•Placement plane تعني المنسوب الذي تريد رسم الجسر فيه
•- Structural usage تعني انواع الجسر و تحتوي على عدة انواع
•Girder  الجسر فوق العامود مباشرةوتعني
•Joist  الجسر فوق الجسروتعني
•Other  لكن) على عامود او جسر(الجسر الطائر الذي له بداية وهو
انشائينهايته ال تتكئ على عنصر •



Beamsرسم الجسور 

خطوات الرسم
Option barتظهر بعض األوامر على شريط •

•Bracing  وPurling  الفوالذيةباإلنشاءات هما انواع تتعلق
فيقوم البرنامج بتحديد كل نوع Automaticاالبقاء على يفضل •
•3D- Snapping  3الجسر في لرسمD- Chain  رسم الجسر الجديد من نهاية الجسر وتعني

القديم



Beamsرسم الجسور 

خطوات الرسم
 Load familyفي حال أردنا نوع جسر مختلف يمكننا تحميل انواع اخرى من البرنامج •

بطريقتين
ننقر عليها ثم  Load familyقائمة  Ribbon barتحديد نوع الجسر يظهر على شريط عند 

ونحدد النوع الذي نريده Structural Framingنحدد 



Beamsرسم الجسور 

خطوات الرسم
 Load familyفي حال أردنا نوع جسر مختلف يمكننا تحميل انواع اخرى من البرنامج •

بطريقتين
 Structural Framingننقر عليها ثم نختار  Loadتظهر  Edit typeبعد النقر على 

النوع الذي نريدهونحدد 
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برنامج الريفيت اإلنشائي
Structural Floors



Floorsرسم ال 

الى )الخ... و الميتة الحية (عبارة عن عناصر انشائية تقوم بنقل األحمال من األوزان هي •
.الجسور

المدنيقبل المهندس يتم تحديدها من •
خطوات الرسم
Structureننقر على  Ribbon barمن شريط •

 Floorننقر على ثم •

 Floor: structuralثم •

Propertiesقائمة من نحدد ثم •



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم

عند النقر على  
Edit type

تظهر القائمة التالية

السماح بتحليل 
العنصر إنشائيا



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم
 النقر على عندEdit type  تظهر الشاشة التالية

Duplicate ننقر على
العنصر الجديدبتسمية نقوم 

وبثم نقوم بالتغيير الى البعد المطل



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم
تظهر الشاشة التالية  Editالنقر على عند •

لتحديد نوع المادة 

ثم نقوم بالتغيير الى السمك 
المطلوب



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم
Sketch modeبالرسم من نبدأ •

للتعديل على الشكلDrawنبدأ الرسم من قائمة . •
المرسوم مسبقا

التحميل إتجاهلتحديد 
واالتجاه الثانوي

لعمل ميل بزاوية 
معينة 



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم
:طريقتينبميل يوجد لرسم •
الطريقة األولى•
المسطح الخرسانيبرسم نقوم •
Structureمن قائمة ثم •

عدة معلوماتيوجد  Shape editingقائمة من •
•- Add point  النقطةالضافةوتعني اضافة نقطة تحكم بالميل نقوم بالنقر على السطح



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم
:طريقتينبميل يوجد لرسم •
الطريقة األولى•
•Add split line  المحورالضافةاضافة محور تحكم بالميل نرسم على السطح



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم
:طريقتينبميل يوجد لرسم •
الثانيةالطريقة •
نختار المسطح الخرساني•
فنتحول Slop arrowننقر على ثم  . Edit boundary3ننقر على  Structureقائمة من •

الى وضعية رسم اتجاه الميل بسهم
برسم اتجاه الميلنقوم •
تظهر خصائص السهم Propertiesمن قائمة ثم •
نحدد الميل المطلوبثم  Slopeباختيار نقوم •



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم
:طريقتينبميل يوجد لرسم •
الثانيةالطريقة •

لتحديد طريقة الميل 
بزاوية أم التعديل 

على منسوب البداية 
والنهاية 

قيمة زاوية الميل



Floorsرسم ال 

خطوات الرسم
ينتج عنه لعمل ثقب في السقف أتبع الطريق التالية أن كل مسار مغلق داخل مسار مغلق هو•

ثقب 



Ribbed slabرسم 

خطوات الرسم
نقوم بالرسم في المكان المطلوب Drawقائمة تظهر  Beam systemعلى ننقر •
يلينقوم بما  Propertiesمن ثم •

طريق توزيع المسافات
بين األعصاب

المسافة الصافية من 
وجه العصب للعصب

منطقة بداية توزيع 
األعصاب 

نوع المادة 



Ribbed slabرسم 

خطوات الرسم
األعصابنقوم بتحديد مسار  Beam directionثم من •

الموازي اإلتجاه
للعصب

الموازي اإلتجاه
للعصب



غزة-الجامعة اإلسالمية
كلية الهندسة 

قسم الهندسة المدنية

إعداد
شفيق جنديـةعاصم . مطه أبو الطيفمازن . د

ECIV4201مساق رسم هندسي مدني محوسب 

برنامج الريفيت اإلنشائي
Structural Walls



الجدران اإلنشائيةرسم 

 Shearالجدران نوعان جدران انشائية تصمم لمقاومة بعض انواع القوى و منها القص •

force  اي نوع من القوىتقاوم جدران معمارية ال هيو النوع االخر.
المدنيتحديد موقع الجدار االنشائي من قبل المهندس يتم •
خطوات الرسم
Structureعلى ننقر Ribbon barشريط من •

Wallننقر على ثم •



رسم الجدران اإلنشائية

 الرسمخطوات
نحدد ونختار بعض الخصائص Propertiesثم  قائمة •

عند النقر على  
Edit type

تظهر القائمة التالية

السماح بتحليل 
العنصر إنشائيا



رسم الجدران اإلنشائية

خطوات الرسم
 النقر على عندEdit type  تظهر الشاشة التالية

Duplicate ننقر على
العنصر الجديدبتسمية نقوم 

من خاللها يتم التحكم بالمقطع 
ونوع المادة



رسم الجدران اإلنشائية

خطوات الرسم
تظهر الشاشة التالية  Editالنقر على عند •

لتحديد نوع المادة 

ثم نقوم بالتغيير الى السمك 
المطلوب



رسم الجدران اإلنشائية

خطوات الرسم
Sketch modeبالرسم من نبدأ •

بأحد األدوات التالية Drawنبدأ الرسم من قائمة . •



رسم الجدران اإلنشائية

خطوات الرسم
Sketch modeبالرسم من نبدأ •

Drawالرسم من قائمة نبدأ •

الخيارات التالية  Option barيظهر في شريط •

Depth-الحالي تعني من المنسوب المرسوم و الى احد المناسيب التي تقع اسفل المنسوب
و التي  Heightب  Depthويمكن ان نستبدل  Level 1االبقاء على ويتم تحديده بتغير او 

المنسوب الحالي ويتم تحديده اعلىتعني من المنسوب المرسوم و الى احد المناسيب التي تقع 
ير وفي كال الحالتين قد نرفع او ننزل الجدار الى ارتفاع غ-Level 1بتغير او االبقاء على 

وتحديد تلك المسافة  Unconnectedب Level 1محكوم بمنسوب عن طريق استبدال 
بالمربع المجاور له



رسم الجدران اإلنشائية
خطوات الرسم
Sketch modeبالرسم من نبدأ •

Drawالرسم من قائمة نبدأ •

الخيارات التالية  Option barيظهر في شريط •

•- Chain وتعني رسم الجدار الجديد من نهاية الجدار القديم
•- Offset وتعني ترك مسافة بين خط الرسم و الجدار المطلوب
•- Radius جاور لهوتعني ربط السور بأخر بانحناء نصف قطره يتم تحديده من المربع الم
•- Join ربط الجدران ببعضها عند نقطة االلتقاء



غزة-الجامعة اإلسالمية
كلية الهندسة 

قسم الهندسة المدنية

إعداد
شفيق جنديـةعاصم . مطه أبو الطيفمازن . د

ECIV4201مساق رسم هندسي مدني محوسب 

برنامج الريفيت اإلنشائي
Foundation



رسم القواعد 

.القواعد هي عبارة عن عناصر انشائية تقوم بنقل األحمال من األعمدة الى التربة•
المدنيتحديد القواعد انواعها واحجامها من قبل المهندس يتم •
الرسمخطوات •
Structureعلى ننقر Ribbon barشريط من •

ننقر على نوع القواعد المراد Foundationمن •



((Isolatedالقواعد المنفصلة 

الرسمخطوات •
Structureعلى ننقر Ribbon barشريط من •

Isolatedننقر Foundationمن •



((Isolatedالقواعد المنفصلة 

 القواعد المنفصلةIsolated))
الرسمخطوات •
نحدد ونختار بعض الخصائص Propertiesثم  قائمة •

عند النقر على  
Edit type

تظهر القائمة التالية

السماح بتحليل 
العنصر إنشائيا



((Isolatedالقواعد المنفصلة 

خطوات الرسم
 النقر على عندEdit type  تظهر الشاشة التالية

Duplicate ننقر على
العنصر الجديدبتسمية نقوم 

من خاللها يتم التحكم بالمقطع 
ونوع المادة



((Isolatedالقواعد المنفصلة 

خطوات الرسم
تظهر الشاشة التالية  Editالنقر على عند •

لتغير أبعاد القاعدة 
الثالثة

نضغط على 
Duplicate

إلضافة نوع 
وتسميته



((Isolatedالقواعد المنفصلة 

خطوات الرسم
بالرسم بالنقر بين تقاطع الشبكةنبدأ •
التي  On gridفي حال أردنا رسم القواعد على خطوط الشبكة بشكل سريع ننقر على •

At Columnsباستخدام تحت األعمدة أو  Ribbon barفي تظهر



((Isolatedالقواعد المنفصلة 

خطوات الرسم
الخيارات التالية  Option barيظهر في شريط •

•-Rotate after placement  تدوير القاعدة يمكن القاعدة بعد تحديد الموقع بزاوية تدوير
في لوحة المفاتيح Spaceفي تقاطع الشبكة ثم ننقر على المؤشر وضعايضا بعد 



((Isolatedالقواعد المنفصلة 

خطوات الرسم
تغيير األبعاد ومن رسم النظافة اسفل القاعدة هو نفس خطوات رسم القاعدة ولكن يجب•

نضعها في المكان المراد
نالحظ ظهور صبة النظافة فوق القاعدة•

ارتفاع القاعدة–( High offset from level)مقداره بتحديد Propertiesنقوم من قائمة •
فتظهر القاعدة بالشكل الصحيح•



((Isolatedالقواعد المنفصلة 

خطوات الرسم
 Load familyفي حال أردنا نوع قواعد مختلف يمكننا تحميل انواع اخرى من البرنامج •

بطريقتين
ننقر عليها  Load familyقائمة  Ribbon barتحديد نوع القاعدة يظهر على شريط عند •

نريدهونحدد النوع الذي  Structural Foundationثم نحدد 

 Structuralننقر عليها ثم نختار  Loadتظهر  Edit typeبعد النقر على أو •

Foundation  نريدهالذي النوع ونحدد



(Slab)القواعد المشتركة واللبشة 

الرسمخطوات •
Structureعلى ننقر Ribbon barشريط من •

Slabننقر Foundationمن •



(Slab)القواعد المشتركة واللبشة 

الرسمخطوات •
Structureعلى ننقر Ribbon barشريط من •

Slabننقر Foundationمن •

ألعمدة بسهولة يتم رسم القاعدة عن طريق رسم مستطيل يعبر عن القاعدة ويشمل جميع ا•
التي تكون فوق هذه القاعدة



(Slab)القواعد المشتركة واللبشة 

الرسمخطوات •
Structureعلى ننقر Ribbon barشريط من •

Slabننقر Foundationمن •

ألعمدة بسهولة يتم رسم القاعدة عن طريق رسم مستطيل يعبر عن القاعدة ويشمل جميع ا•
التي تكون فوق هذه القاعدة



غزة-الجامعة اإلسالمية
كلية الهندسة 

قسم الهندسة المدنية

إعداد
شفيق جنديـةعاصم . مطه أبو الطيفمازن . د

ECIV4201مساق رسم هندسي مدني محوسب 

برنامج الريفيت اإلنشائي
Stairs



الدرجرسم

Architectureرسم الدرج من يتم •

Stairننقر على  Circulationمن ثم •

فتظهر القائمة التالية•
المطلوب شكل الدرج نحدد •



رسم الدرج

خطوات الرسم•
:تظهر الخيارات التالية Option Barمن شريط •

او الجانب األيسر في حالة ،Run Rightرسم الدرج على الجانب األيمن في حالة تعني •
Run left  الخط المرسوم ويتم تحديدها اثناء الرسممن

•- Offset عاي ترك مسافة بين الخط المرسوم و الدرج مقداره المسافة التي في المرب
•- Actual run width تعني عرض الدرج
•- Automatic landing  اتوماتيكيتعني رسم بسطة الدرج بشكل



رسم الدرج

خطوات الرسم•
propertiesمن قائمة •

لتحديد عدد الدرجات

لتحديد عرض الدرجة

لتحديد منسوب الدرج 
العلوي

لتحديد منسوب الدرج 
السفلي



رسم الدرج

خطوات الرسم•
نبدأ بالرسم•
 endنزيل اشارة الصح على  Propertiesقائمة ومن  Runبعد ذلك باختيار الدرج نقوم •

with riser.  ذلك نقوم باختيار الدرج بعدRun  فتظهر دائرة صغيرة نقوم من خاللها
بزيادة عدد الدرجات

:يمكن تعديل السماكة عن طريق •
على الدرجننقر •
نقوم بتغير السماكة الجديدة Structural depthمن ثم Edit typeننقر ثم •


