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 نظرة فً تطور عمارة بٌوت السكن
 فً العراق القدٌم الى دور الوركاء
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 البداٌات األولى لتأسٌس البٌوت فً العراق : 
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 البٌت فً اللغة : 
E

bitum

 العناصر المعمارٌة المكونة للبٌت : 

peseadobe

 لحجري الحدٌث :اقدم بٌوت العصر ا
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