
المجموعة الثالثة

مواضئ تساعد في توفير المياه والطاقة وتحافظ على النظافة



1# المشاركة 



Name: Alaa Haydar

Title

االستفادة من مياه الوضوء



:االستفادة من مياه الوضوء
لقد جعل هللا تعالى الماء أساس وجوهر 

.الحياة

وينبغي علينا دائما ترشيد استهالكه 

ة واالستفادة الكاملة منه حتى لو كنا في وفر

فكيف إذا كنا في ضيق نوعا ما من , منه
.توافر الماء العذب

Concept

ماء الوضوء غير نجس وبالتالي يمكن 

إعادة استخدامه دون إعادة تنقية كاملة إذا 
ما تم استخدامه ألغراض معينة



ماء الوضوء يمكن إعادة استخدامه 

: ألغراض أخرى

.ري العشب واألشجار-

ضمن المراحيض كماء دفق -

(.سيفون)

يطة فقط يتطلب بعض التنقية البس

من الشعر وبعض االفرازات 

البشرية والتي يمكن تحقيقها 
بمصافي بسيطة 

Concept



Concept

:مستلزمات العملية
خزان مياه خاص مستقل عن -

خزان المياه العذبة المعدة 

.للوضوء

أنابيب توزيع لخزانات -

.وللري, السيفون للمراحيض

.مضخة-
.مصافي بسيطة-



Concept

عند تجمع المياه المستهلكة في الوضوء 

قد تكون )عند المصرف يمر عبر مصفاة 

ل فترة مصفاة شبكية بسيطة يتم تنظيفها ك

من قبل عامل التنظيف أو يوجد بعض 

,  (الخيارات األخرى سيتم عرضها الحقا

ى بعد عملية التنقية بالمصفاة يرسل إل

,  مضخة تقوم بضخه إلى خزان خاص

والذي بدوره سوف يوزع هذه المياه 

لى لتعبئه خزانات السيفون للمراحيض وإ

وصنابير الري ليتم استخدامها مرشات
.في أوقات الري بدل الماء العذب



………………………………………………………………………….

Image Image

Concept

Image Image

:مخطط تمثيلي لنظام االستفادة من مياه الوضوء

مياه الوضوء بعد التصفية▪

والتي يتم ضخها باتجاه الخزان الخاص

الريلمرشاتمياه الخزان المغذية ▪

مياه الخزان المغذية للمرافق▪

المضخة▪

أسهم اتجاه سريان الماء▪



Concept

يتم تزويد هذه العملية بصمام قالب

يتم تركيب صمام قالب مع حساس مياه 

في حال , بسيط من طرف هذا النظام

فراغ الخزان الخاص وعدم ورود مياه 

من قبله يقوم الحساس بإعطاء أمر 

اه للقالب بتبديل الوضعية إلى خزان المي

والعكس بالعكس عند عودة ), العادي

(.ورود المياه من الخزان الخاص
(موضح مخطط بسيط جانبا)

أنبوب المياه العادية▪

أنبوب مياه الخزان ▪

الخاص

ذراع للتبديل اليدوي ▪

حساس المياه▪

قالب مائي بين الماء ▪

العادي وماء الخزان 

الخاص ومربوط معه 

.حساس المياه



:يحقق هذا النظام

.توفير كبير في المياه-

.توفر للمياه من أجل خزانات المرافق في حال انقطاعها أو قلتها-

.ال يحتاج إلى كلفة كبيرة-

ص يمكن تحقيق نظام ري ذاتي إذا تم وصل أنبوب الري في مستو عال من الخزان الخا-
من وبالتالي ال يتم الري إال اذا تم امتالء أكثر, المسافة من أسفل الخزان4\3مثال بعد )
(. الخزان ويتوقف الري عند نقصان مستوى الماء أقل من ذلك4\3



خيارات تصفية المياه

يف لحوض أو اسطوانية واحدة توضع في بداية فتحة التصرصفيحيةمصفاة : الخيار األول•
, مواضئاليجري تنظيفها بشكل مستمر يتناسب مع عدد المصلين ومساحة مكان , الوضوء

.وبشكل أكبر في المناسبات اإلسالمية مثل يوم الجمعة أو شهر رمضان المبارك

ن األوساخ ذات فتحات متوسطة لتنظيف المياه مصفيحيةمصفاتين واحدة : الخيار الثاني•
تم تنظيف ي. وأخرى اسطوانية ذات فتحات صغيرة للتصفية النهائية, الكبيرة مثل الشعر

.ار أقلوالثانية تنظف بتكر, المصفاة األولى بشكل مستمر يوميا على األقل كما سبق

شكل مستمر يتم تنظيفها ب, ذات فتحات متوسطةصفيحيةمصفاتين واحدة : الخيار الثالث•
الحقا حيث ومصفاة اسطوانية ذات تنظيف آلي سيتم شرح اآللية. يوميا على األقل كما سبق

.أن هذه المصفاة تقوم بتنظيف نفسها آليا وال حاجة لتنظيفها من قبل العاملين

تصفية المياه



الصفيحيةأفضلية المصفاة االسطوانية على 

استطاعة تمرير مياه أكبر•

رة في حال تجمع األوساخ تبقى تمرر المياه لفت•
اخ والتي اذا تجمعت االوسالصفيحيةأطول عكس 

سيطا عليها فإنها تنغلق أو يصبح تمريرها للمياه ب
في بينما في االسطوانية فإن االوساخ تتجمع, جدا

طول األسفل وتبقى تمرر المياه من األعلى لفترة أ
.الصفيحيةمن 

تصفية المياه



:  الخيار الثاني•

( ةمصفاة أولي)صفيحيةمصفاتين واحدة 
حيث , (مصفاة نهائية)وأخرى اسطوانية 

نقية تكون فتحات النهائية أصغر لتتولى ت
كل يتم تنظيف المصفاة األولية بش. أكبر

دوري يتناسب مع عدد المصلين ومساحة 
نهائية ويتم تنظيف المصفاة ال, المواضئمكان 

بشكل أقل نظرا ألن األوساخ الكبيرة قد
يعاب صفيت في المصفاة الكبيرة وألن است

سبب أيضا ب, هذه المصفاة أكبر كما ذكر سابقا
ا أنها تحتاج لفك الغطاء لفكها وتنظيفه

اة واعادتها وليست بسيطة كما في المصف
.األولية

ا المصفاة النهائية وعلبتها الخارجية غالب
.ولةتركب بشكل دوراني حلزوني مثل الصام

تصفية المياه



:أيضا يوجد تصميمين لهذا الخيار
(:-أ-التصميم )الشكل التوضيحي لنظام التصفية الثاني 

ى المضخة الغطاء الخارجي للمصفاة النهائية يقوم بتجميع المياه الخارجة من المصفاة لتمر عبر االنبوب إل
.ويجب فكه عند الحاجة لتنظيف المصفاة

تصفية المياه



كل متتابع مع يمكن تركيب المصفاة النهائية بش( للخيار الثاني لتصفية المياه-ب-التصميم )
:المصفاة األولية كما يلي

تصفية المياه



( :-ب–التصميم )مسقط جانبي لنظام التصفية الثاني 

تصفية المياه



:كما يلي-أ-يحقق بعض األفضلية على التصميم -ب-التصميم 

.أبسط•

.أسهل للتركيب والصيانة•

.يمكن تنظيف المصفاتين بسهولة أكبر باإلضافة إلى إمكانية تنظيفهما معا•

يبين الشكل جانبا مسقط

ة جانبي تفصيلي لطريق

كل تركيب المصفاتين بش
(-ب-التصميم )متتابع 

تصفية المياه



(المصفاة ذات التنظيف اآللي)الخيار الثالث 

:مكونات هذا النظام

.مصفاة اسطوانية•

.علبة خارجية للمصفاة•

.محرك كهربائي•

عمود دوران مزود بريش •
.يركب داخل المصفاة( زعانف)

( فتح, اغالق)صمامين مياه •
.آليين

يحتاج ال)دارة تحكم بسيطة •
أكثر من متحكم صغرية 

Microcontroller  مع
(.مستلزمات دارته

.أنابيب•

تصفية المياه



(الخيار الثالث)آلية عمل المصفاة ذات التنظيف اآللي 

القيام بالوظيفة : المرحلة األولى•
فية المرحلة الثانية لتص, المطلوبة منها

ون يك. المياه قبل وصولها إلى المضخة
مغلق 2مفتوح والصمام 1الصمام 

نقى وبالتالي المياه ت. والمحرك متوقف
إلى 1عبر المصفاة وتمر عبر الصمام 

.المضخة

مرحلة تنظيف : المرحلة الثانية•
مغلق 1يكون الصمام . المصفاة
مفتوح والمحرك يبدأ 2والصمام 
دوران المحرك سيولد عبر , بالعمل

بعاد الريش قوة طاردة مركزية ستقوم بإ
األوساخ عن المصفاة وارسالها عبر 

وبعد. إلى الصرف الصحي2الصمام 
عود عدة ثوان تعود المصفاة نظيفة لت

. إلى تصفية المياه

.ل دوريتكرار العمليتين بالتناوب بشك•

تصفية المياه



شكل تفصيلي ألجزاء المصفاة آلية التنظيف

اهالغالف الخارجي للمصفاة لتجميع المي1

أنبوب بين المصفاة والمضخة2

أنبوب بين المصفاة والصرف الصحي3

ألولية أنبوب بين المصفاة اآللية والمصفاة ا4
في فتحة التصريف لحوض الوضوء

صمام مياه آلي5,6

فتحة مرور االنبوب إلى المصفاة7

اة فتحات مرور االنابيب إلى حوض المصف8
الخارجي

المصفاة9

2مع االنبوب 5فتحة تركيب الصمام 10

محرك كهربائي11

محور دوران المحرك مزود بريش تدور 12
داخل المصفاة

تصفية المياه



يوجد آليتين لمعالجة امتالء الخزان الخاص

كل حيث أن, وجود أنبوب من أعلى الخزان الخاص إلى الحديقة ونظام الري: اآللية األولى•
(.موضح في الشريحة التالية)الماء الفائض يتم ارساله للري 

نتاكتورالكويعطي إشارة إيقاف إلى , وجود حساس امتالء في الخزان الخاص: اآللية الثانية•
بالفتح اذا تم 2وأمر إلى الصمام )الخاص بالمضخة إليقافها حين امتالء الخزان الخاص 

(.تركيب مصفاة آلية التنظيف

لى بوقت بينما اآللية الثانية تحقق تحكم أع, اآللية األولى تعتبر كنظام ري آلي وهي أوفر
.  وكمية الري

حلول امتالء الخزان الخاص



يكون هناك : توضيح اآللية األولى

أنبوب تصريف في أعلى الخزان 

لتصريف المياه في حال امتالئه 

.وصنابير الريمرشاتإلى 

(كما في الشكل جانبا)

أنبوب ضخ المياه من ▪

المضخة إلى الخزان

أنابيب تغذية خزانات ▪

(*)* المرافق والري 

أنبوب تصريف الفائض▪

من الخزان

حلول امتالء الخزان الخاص



:هذا التصميم قدم ما يلي لالستفادة من مياه الوضوء

.تصميم عام لنظام االستفادة من مياه الوضوء في المرافق والري•

.ميزات النظام ومستلزماته•

(.بعضها يتضمن أكثر من تصميم)ثالثة حلول لتصفية المياه قبل إعادة استخدامها •

.حلول لمعالجة امتالء الخزان الخاص إلعادة تدوير مياه الوضوء•

.تصميم للتبديل بين الماء المعاد استخدامه والماء العادي حسب الحاجة•

.رسوم توضيحية لجميع األفكار السابقة•

ية بشكل مستقل ملفات األشكال والرسوم التوضيح, مخططات اوتوكاد ثالثية األبعاد توضح التصاميم السابقة)المرفقات 
(التوضيحية كملفات صوربعض الرسوم , PDFبصيغة 



2# المشاركة 



Submission Title
Name: Wajanat Saud Alharbi

Title



As a Muslim country we spend almost 26,75 
liter daily of water in ablution..
Which means we spend a lot of clean water,
So we need a solution to save water.

In another way people with special need 
can’t be free to Practice the rituals of 
worship because of many things one of it 
they can’t Perform ablution as normal 
people so we need to find a solution to help 
them.

It made with stainless-steel and has 
Independent water discharge because we 
can use it for grey water and work with 
Sensitive taps that help us to save water.

people with special needs 
deserve to live a better and 
much easier life just like we do.

Image

Concept



Drawing

Front View Side View

Side ViewTop View 



Images

For more privacy Safety Grey water

Modern design Sensitive taps



Front view sizes Top view sizes





DEVELOPMENT

I developed my design a little bit to become more easier and creative to Fit the Islamic 
identity too. 
The Technical maintenance is the same of any Drainage of a washbasin..
But we have one different that it’s linked to the grey water machine that located in the 
roof.

It could be colored Depending on the material that it 
made of (plastic with polyester, marble or stainless-
steel) and the colors scame of the mosque design



100CM

100CM

FRONT VIEW

TOP VIEW

20CM

40CM

60CM

1.30CM90CM
40CM



3D VIEW

SIDE VIEW



Technical drawings

Each washbasin has 
it own exit to the 
walls for the 
maintenance

Contaminated water 
discharge outlet

Pine water works with 
sensors



sketches

FOOT WASHER

WASHBASIN



sketches



3# المشاركة 



Ablutions help you to 
save power and water.

Name: Abdelaziz Ibrahim Ali Shahin

Title



The Clear Ablution is inspired by the shape 
of hands movement  when pray to god and 
ask god what you need .

What is Ablution design : one sink divided into three basins & feet 
element & chair. Sink is three basins the middle is to start ablution 
steps ,(washing hands and face).  the two basins for washing arms. 
Sink has a faucet aerator to reduce water consumption  and 
sensors to turn on/off  water and save power. Feet element also 
provided with a sensors and faucet aerator for washing feet.
Design is sculpt in elegant method to prevent water fall from it.

Concept

Front View
Sink

Sink

Side View

Feet Element

Front View

Feet Element

Side View



Drawing

Section in sink show variety in angle shape 
mould to prevent water fall out from it.Top ViewFront View

sensor

Faucet aerator Side View

Materials use:
1-Nickel 
2- Soapstone
3- Recycled material for drainage pipes 



Images

Describe how to use this category Scene show multi category together



4# المشاركة 



ُمد  
هديل / ساره صالح القحطاني/ االء يوسف الخطيب: أعضاء الفريق

ود واجد المعلم/ هديل ماجد الرخيمي/ زياد مرشد 

تصميم وحدة وضوء متكاملة تساعد في ترشيد : الوصف

, وهي "المد"استهالك المياه المستخدمة عن طريق تطبيق فكرة 

وحدة لقياس كمية الماء وقد استخدمها الرسول صلى هللا عليه 

.وسلم في صفة وضوئه

Title



Content

o Users
o Design consideration
o Concept
o Features
o Characteristics
o Usage
o Processors used
o Drawings
o Images



Users
ن يكون مالئم لالختالفأت العمرية والجنسية وذوي االحتيأجأت الخأص

 
ة والفراغ الداخلي المحتضن ا

 
ةعلى وحدة الميضأ

ذوي االحتياجات الخاصةالجنسالعمر

Design Considerations

لتمكين 45انحناء جزء من الحائط المقابل بزاوية 

فالمستخدم من وضع قدميه بعيداً عن قناة التصري

احترام اختالف الفئات العمرية والجنسية 

وذوي االحتياجات الخاصة 
ةأن تكون قناة التصريف مغطاة بشبك

بهدف سالمة المستخدمين



فيلرسولاصفةمنللوحدةالتصميميةالفكرةاستلهأمتم
نسعن:الحديثفيجأءكمأوضوءه

 
:قألعنههللارضيا

 وسلمعليههللاصلىالنبيكأن
 
يغتسلوبألمديتوضأ

مدادخمسةإلىبألصأع
 
.ا

Concept

مالمستخدتمكينطريقعنالفكرةتطبيقتمحيث
مأمهالمستخدمةالميأهرؤيةمن

 
(ُمد  كمية)ا

.الُمد  كميةمنتنأقصهأومالحظة



Features

ًأ تصميم وحدة وضوء متكأملة، مشكلًة حيزًا خأص
سهولة ) بألمستخدم توفر له جميع احتيأجأته 

رفف 
 
الوصول لغسل اليدين والقدمين، توفير ا

قد
 
ام لوضع الممتلكأت الشخصية، وجود مجفف لال

)

يئة تعزز الوحدة ترشيد استهالك الميأه من خالل ته
أه تجربة للمستخدم ، تتيح له تتبع مقدار المي

نبور كص( الُمد  ) المستهلكة من خالل تطبيق فكرة 
زجأجي يوزع المأء بين الصنبورين العلوي والسفلي 

بأإلضأفة 

:إعأدة تدوير الميأه
نهأ ال تختلط بميأه الصرف الصحي التي تعد من ( الميأه الرمأدية ) تعد ميأه الوضوء من 

 
( الميأه السوداء) ال



Characteristics

ائط  مدمجة ضد الماء LEDشر



Usage



Processors used



Drawingتمت الدراسة من قبل الباحثة  :
ساره صالح القحطاني



Drawing

Drawing Drawing

واجهة أمامية مسقط أفقي



Drawing

Drawing Drawing

قطاع رأسي لوحدة ذات مقعد   قطاع رأسي لوحدة مستخدمي الكرسي المتحرك



Drawing



Image



5# المشاركة 



Name: Lina Nageb Mohammed Fewella

Description : Equipment and facilities that will 
conserve water and help maintain hygiene for 
ablution.

Images

Title



Concept



Concept

األجزاء المكونة للميضأة

استخدام 

خامات صحية تجليد 

حائطي به 

جزء مرآه

مواضع 
للصابون أماكن لمخارج 

الهواء لتجفيف

ن اليدين والقدمي
بعد الوضوء

ل حوض لغسي
القدمين

كرسي الوضوء

مكان مخصص 

لوضع 

األغراض 

دا الشخصية بعي
ل حوض لغسيعن البلل

معالجات اليدين

للصرف 

لمعالجة 
إهدار المياه

االستفادة بمياه 

صرف الوضوء 

بري نباتات 

عطرية



Concept



Concept



Concept



Concept

مياه الصرف المجمعه من 
صرف الوضوء

جزء لري النباتات العطرية بالميضأه

الجزء المتبقي من مياه الصرف يذهب ليغذي
السيفون في الحمامات للتنظيف

الموقع الجزء المتبقي يذهب لمياه ري النباتات ب
العام خارج المسجد



Concept



Concept



Drawing



Concept

طريقأهم االعتبارات وظيفية تم تحقيقها في التصميم عن

استخدام 

خامات تساعد

في الحفاظ 

على مستوى

النظافة

ة استخدام اإلضاء

واأللوان في 

اء الخلفية إلضف

جو من الخشوع 

والسكينة 
.بالمكان

حوض استخدام 

غسيل علوي 

ها مزود بحنفية ب

جهاز استشعار 

لألشعة تحت 

.الحمراء

استخدام نظام 

ن تجفيف لليدي

والقدمين 

أوتوماتيكي 

لتقليل إهدار 
.ةالمناديل الورقي

إمكانية تحريك 

كرسي الوضوء 

لألمام بزاوية 

بسيطة لتقليل 

المجهود الالزم 

للوضوء ولمساعدة
.كبار السن

حوض استخدام 

غسيل باألسفل

للقدم مزود 

از بحنفية بها جه

عة استشعار لألش

تحت الحمراء

إعادة استخدام 

المياه الناتجة

من صرف 

مناطق 

الوضوء

استخدام المرايات 

بارتفاع المستخدم 

ع الجالس وليس بارتفا

اد الحائط كليا لكيال يزد

انعكاس اإلضاءة 

ويتشتت المستخدم

بانعكاسات المرايا
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Drawing
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Name: Alla ebrhim aqily

Address: saudi arabia . jazan
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Eco-Ablution Portable Sink 
Name: Mariam Al-Awadhi,
Mariam Al-Duaij,
Fatma Al-Sharhan,
Maan Al-Muzaini

Description : Portable cylindrical- structure 
sinks with four different sink height to 
accommodate different age groups and 
heights.

Eco-Ablution



PrecedentProblem

Immovable sinks are a problem because they 

are inefficient. The sinks also do not have an 

incline within them and therefore they cause a 

lot of splashing, on the ground of the 

bathroom and on the clothes. Every individual 

sink has an excessive number of pipes, which 

results in the excessive use and waste of 

materials. Having less pipes would be more 

environmentally friendly because it lessens 

the use of materials. The fact that it’s 

immovable also causes a lot of crowding in the 

bathroom, which especially hinders old people 

and disabled people. Eco-Ablution, however, 

solves all of these issues.

Chinese Fan 



Eco-Ablution is both efficient and eco-friendly. It reduces the clutter and mess of the bathrooms because the area 

required is small and can accommodate any bathroom. Another advantage of Eco-Ablution is that it is portable, and 

can even be taken to remote places. Our system includes hot and cold filters, water disposer, and water supply, water 

container. The design includes 4 moveable sinks,4 moveable smart faucets, and a cylinder shaped structure. The smart 

faucet has 2 flexible pipes,2xAA battery, hands-free motion sensor, solar panel, and a water temperature and usage 

display screen. The material is Stainless steel. Eco-Ablution is not only easy to assemble, but it also takes up less space 

and allows more usage.

Concept EXPLODED AXONOMETRICOPENED (while usage)CLOSED (not being used )



Likewise , a constructed wetland , is a system that uses natural methods to filter water. It filters 

gray water by using the vegetation and soil of the area. They allow the grey water to be cleaned 

and recycled, therefore the water can be utilized multiple times. We have integrated the 

constructed wetlands into our design by allowing Eco-Ablution to be used outdoors as well. The 

recycling of the water becomes much easier with the help of constructed wetlands, especially 

during Hajj and even in remote places. 



Dimensions

ELEVATION
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Submission Title
Name: داودعمار سالم 

Description : مداس كهربائي لتنشيف اقدام المصلين Images

Title



يشكوا الكثير من المصلين من الرائحة التي تصدر من 

ء اقدام بعض المصلين والتي تنتج من لبس األحذية او جرا

الوضوء وعدم تنشيف االقدام مما يؤدي الى بلل سجاد 

المسجد وظهور روائح غير لطيفة تؤذي المصلين وتلوث 

كانت الفكرة هي تصميم جهاز يعمل على لذلك,المسجد

تنشيف اقدام المصلين قبيل دخولهم الى حرم الصالة 

لحماية المصلين صحيا والحفاظ على نظافة ومنظر 

المقترح الجهاز.المصلينورائحة المسجد ودوام راحة 

ه يمتاز بإمكانية استخدامه من قبل اكثر من مصلي وبمتانت

عبارة عن وهو.مصنعيااو موقعياتصنيعه وبامكانية

مداس كهربائي يتكون من مجموعة مراوح كهربائية 

صغيرة تعمل على دفع الهواء على سلك حراري وفوق 

متحسس وهنالك,حديديالسلك الحراري يوجد مشبك 

ضوئي بمجرد ان يقف المصلي فوق المداس فسوف يعمل 

هواء حار يعمل على تجفيف اقدام باطالقالمنشف 

تفاصيل اكثر عن فكرة واوليات ومخططات . المصلي

.المقترح في الملفات المرفقة

………………………………………………………………………….

Image Image

Concept………………………………………………………………………….

Image Image



Drawing

Drawing Drawing

وضع المجفف باالتجاه االفقيوضع المجفف باالتجاه العمودي
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Image
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Hayat Mayda'a
Name:
Ayat AL Herz – Hind Al Duailej – Narjes Al Abbad

Description :Equipment and facilities that will 
conserve water and help maintain hygiene for 
ablution. Images



Since it related to pray activities, we driven our concept from the

ayah in the Holy Quran . Which gives life physically and spiritually to

the user and his surrounding.

Concept
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Conserve water

Maintain hygiene

User ergonomic and needs

Excess water goes back to the 
mosque plantation 

Less water
Non-stain materials  

Flexible unit for all positions 
Places for the user stuffD

es
ig

n
 Id

ea
 

Trash can

Storage 
Space for 

user’s stuff

Napkins

Mirror

Two 
hangers

Sink

Adjustable 
water tap 

with 
sensor 

Bamboo 
plant with 

excess 
used water

Foot wash 
area with 

sensor

Adjustable 
Chair on 

track

Plastic 
mesh on 
the floor 



Since it related to pray activities, we driven our concept from the

ayah in the Holy Quran . Which gives life physically and spiritually to

the user and his surrounding.

Image Image

ConceptBamboo plant with excess used water

Image Image
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Conserve water

Maintain hygiene

User ergonomic and needs

Excess water goes back to the 
mosque plantation 

Less water
Non-stain materials  

Flexible unit for all positions 
Places for the user stuffD
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n
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Adjustable Chair on track

Foot wash area with sensor and 
Plastic mesh on the floor 

Adjustable water tap with 
sensor 



Drawing
Adjustable 
water tap

Adjustable Chair 
on track

Front Elevation



Left side view

Right side view

Top view

Right side perspective

Left side perspective

Images
For Sitting and 
Standing  unit 



Images
For wheel chair unit

Left side view

Top view
Right side perspective

Ramp

Ramp

Ramp
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Name: السميعبهلول عبد 

Description :استعمال مياه الوضوء لدفع الفضالت

استعمال مياه الوضوء لدفع الفضالت



ليالقجودتهادرجةتقلالوضوءفياستعمالهابعدالمياه

الأخرى,أغراضفيلالستخدامصالحةتبقىولكنها

.الفضالتدفعمثلعاليةجودةذاتمياهإلىتحتاج

هامعالجتمنالبدالمراحيضصناديقفيوالستخدامها

لكفيالمعالجةومحطاتاألجهزةتتوفراللكنجزئيا,

مياهةتنقيفيالتقليديةالطريقةاخترنالذلكمسجد,

."الترسيب"المستعملةالوضوء

………………………………………………………………………….

Concept………………………………………………………………………….

المراحيض( سيفونات)استعمال مياه الوضوء لدفع الفضالت عبر صناديق 

نمط عمل ترسيب مياه الوضوء المستعملة في األحواض 

أحواض ترسيب ذات الحجم الكبير



Drawing

Drawing Drawing

Drawing

خزان 

الترسيب

خزان 

التجميع

خزان الماء

خزان الترسيب

ماء قادم من 

مياه الوضوء 

المستعملة

ماء قادم من 

خزان الماء 

العادي
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