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اطى انًادجQuantity Surveying :

أْذاف انًادج انؼايح ٔانخاطح- :
اٌ ٚكٌٕ انطانة لادرا ػهٗ انرؼزف ػهٗ إَٔاع انًٕاد ٔانًكائٍ ٔانًؼذاخ ٔطزق انرُفٛذ
نهًشارٚغ انُٓذطٛح انًخرهفح (األتُٛح ،انطزق ٔانظكك ٔاألَفاقٔ ،انمُٕاخٔ ،انًطاراخ).
انًفزداخ انُظزٚح نًادج انًظخ انكًٙ
ذفاطٛم انًفزداخ

األطثٕع
1

ذؼزٚف انطانة ػهٗ إَاع انًٕاد االَشائٛح انًظرؼًهح تانًشارٚغ انُٓذطٛح.

2

انًٕاد االٔنٛح :طًُد (خٕاطّ ،إَاػّ) ،ريم ٔدظٗ ،دظاب كًٛاخ انظًُد ٔانزيم
ٔانذظٗ ف ٙانخهطاخ انخزطاَٛح.

3

انطاتٕق (إَاػّ ،خٕاطّ) ٔدظاب انكًٛاخ.

4

إَاع انًَٕح (دظاب دجى انًَٕح انًظرؼًهح ف ٙانثُاء) ،انثهٕكاخ (يًٛشاذّ ٔدظاب
انكًٛاخ).

5

انكاش( ٙإَاػّ ،دظاب ػذد انكاش ٙف ٙاالرضٛاخ) ،انشراٚكز.

6

انًٕاد انًاَؼح نهزطٕتح (إَٔاػٓا ،اطرخذاياذٓا) ،انذذٚذ ،انخشة.

7

انجض (اطرؼًاالذّ ،دظاب كًٛح انجض انالسيح نثٛاع انجذراٌ ،دظاب كًٛح انظًُد
ٔانزيم انالسيح نهثخ انجذراٌ).

8

انًكائٍ االَشائٛح ،اطرخذايٓا ،كفائرٓا( ،يكائٍ انذفز ،انثهذٔسراخ ،انزافؼاخ يكائٍ
انُمم ،يكائٍ انزص ٔانذادالخ ،انخثاطاخ).

9

انرخً( ٍٛذؼزٚفّ ،انغزع يُّ ،إَاػّ) ،جذأل انكًٛاخٔ ،دذاخ انمٛاص انًظرخذيح
نكافح فمزاخ االَشاء.

10

دظاب كًٛح االػًال انرزاتٛح الطض انًثأَ ٙشزح جذٔل انكًٛاخ انخاص تٓا.

11

دظاب كًٛح انفمزاخ االَشائٛح ذذد يظرٕٖ ياَغ انزطٕتح (انرزتٛغ ،خزطاَح األطاص،
انثُاء تانطاتٕق ذذد يظرٕٖ ياَغ انزطٕتح).

12

ذكًهح األطثٕع انظاتك.

13

دظاب كًٛح خزطاَح ياَغ انزطٕتح ،دظاب كًٛح انفمزاخ فٕق يظرٕٖ ياَغ انزطٕتح
ٔشزح جذٔل انكًٛاخ انخاص تٓا

14

ذكًهح األطثٕع انظاتك.

15

دظاب كًٛاخ خزطاَح انظمف انًظهذح ٔخزطاَح انزتاط انًظهذح.

16

ذكًهح األطثٕع انظاتك.

17

دظاب كًٛح اػًال االَٓاء (انهثخ ،انثٛاع ،انُثز ،انظثغ) ٔشزح جذٔل انكًٛاخ
انخاص تٓا.

18

دظاب كًٛح اػًال االرضٛاخ ،انكاش ،ٙاالسارج ٔجذٔل انكًٛاخ.

19

ذطثٛك انفمزاخ اػالِ تاطرخذاو انذاطٕب.

20

إَٔاع األطض نألتُٛح ،اشكانٓا ٔاطرخذاياذٓا.

21

إَٔاع انطزق.

22

انرخًٔ ٍٛانذرػاخ الػًال انطزق ،طزق دظاب دجٕو االػًال انرزاتٛح.

23

ذًار ٍٚيرُٕػح نذظاب دجٕو االػًال انرزاتٛح.

24

ذكًهح االطثٕع انظاتك.

25

إَٔاع انًفاطم ف ٙانطزق.

26

انرخًٔ ٍٛانذرػاخ الػًال انمُٕاخ (نهز٘ ٔانثشل).

27

انظكك انذذٚذٚح ،األَفاق ،ذخً ٍٛكهفح اَجاس االَفاق.

28

إَاع انًطاراخ.

29

انؼالياخ انًزٔرٚح.

30

ػزع أفالو.
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