




كلمة شكر
عرفانا بالجمٌل وتقدٌرا للجهد والعناٌة والعطاء أتوجه بجزٌل شكري وعظٌم 

فاكوشواألستاذ الدكتور عقبة  نانوتقدٌري لألساتذة الكرام األستاذ الدكتور بٌٌر 

فعلى ضوء توجٌهاتهما ,اللذٌن أشرفا وتابعا مراحل تطور العمل فً المشروع 
.استطعت أن أضع تفاصٌل مشروع التخرج بمساره الصحٌح 

أتمنى لهما كل التوفٌق والعطاء المستمر



...إهداء
إلى القلوب التً لم تكف عن العطاء .,إلى الشموع التً أنارت لنا الطرٌق 

أبً وأمً...إلى الحنان الذي غمرنا كل األٌام . وهً تمهد لنا الدروب 

أخوتً وزوجاتهم....إلى من أتمنى لهم السعادة والتوفٌق والنجاح 

.إلى كل صدٌقاتً 

..إلٌكم جمٌعا أهدي مشروع تخرجً



كم عن مركز المدٌنة 5ٌبعد : األرض المقترح علٌها فكرة المشروع  موفع



2م30000:الكلٌة  االرضمساحة 

  2م8400:المساحة المخصصة للطابق األرضً 

2م21600:المساحة الخضراء



:مقدمة
 أمل بسمة ٌزرع أن ٌستطٌع وعندما ، مرٌض آالم تخفٌف من المرء ٌتمكن عندما    

 ، الناس ٌنفع فعل إلى وعلمه أفكاره تحوٌل على ٌقدر وعندما ، محزون وجه على
 قهر قدرة ممتلكا   ذلك أجل من اإلنسان ٌعمل وعندما . معنى لحٌاته ٌكون عندها

 الحٌاة أرشٌف فً باحثا   ومعلمٌه، أساتذته خبرة من ٌنهل بالعلم، متسلحا   الصعاب
 كان وذاك ذلك أجل ومن .الحٌاة سعادة تتحقق عندها الناس، ٌسعد ما كل عن

 كلٌة من تخرجً مشروع لٌكون األورام معالجة مستشفى لمشروع اختٌاري
 لم ولكنً ، مبكرا   أدركتها التً أقسامه وتعدد صعوبته رغم المعمارٌة الهندسة
 لٌكون  والبحث العمل فً للمثابرة قوة الحقٌقة لهذه إدراكً زادنً بل أجزع
  .وجه أكمل على انجازه فً وفقت قد أكون أن آمل التً التصمٌمٌة أعمالً باكورة

      
:سبب اختٌار المشروع

 السوٌداء مدٌنة فً التخصصً األورام معالجة مستشفى مشروع اختٌار تم      
:أسباب لعدة تخرج كمشروع

 مدٌنة تعتبر حٌث للمعالجة المركز هذا إلى درعا ومحافظة السوٌداء محافظة حاجة-1
 2009 عام شهد حٌث سورٌا فً بالسرطان للمصابٌن عدد أكبر ثانً السوٌداء
 ، نسمة ألف مئة لكل حالة 150 بلغت والتً اإلصابة حاالت عدد فً ارتفاعا
السوٌداء من درعا محافظة قرب إلى إضافة

.األخرى بالمحافظات مقارنة    

 على ٌساعد السوٌداء فً السرطانٌة األورام لمعالجة تخصصً مستشفى وجود إن-2
 نمو فً ٌساهم مما أخرى استثمارٌة خدمٌة مشارٌع لتنفٌذ األموال رؤوس استقدام

.اقتصادٌا   المحافظة

 الشفائٌة القدرة رفع فً تساهم نظٌفة صحٌة وبٌئة خالبة مناظر ذات مناطق وجود-3
.للمرضى

المشروعموقع 

 واالزدحام الضوضاء عن بعٌدة هادئة منطقة فً المشروع موقع اختٌار تم      
 الرومانٌة اآلثار  ذات األثرٌة قنوات قرٌة مدخل جوار ،الصناعٌة والمنشات
 مدٌنة من كٌلومترات خمسة بعد وعلى قنوات، –السوٌداء طرٌق بمحاذاة

 ، حرجٌة غابة أطراف وعلى التشٌٌد، قٌد فندق من مقربة وعلى السوٌداء،
 وٌشرف السندٌان أشجار من أخضر بساط ٌغطٌها جبال الشرق من تحتضنه
 بزرقة األرض حمرة فٌه لتلتحم األفق عبر ممتدة سهول على غربا   الموقع
 تساعد التً األساسٌة البٌئٌة العوامل المشروع موقع فً  اجتمع حٌث السماء،

 على للمواطنٌن الصحٌة الخدمات وتوفٌر العالج لتقبل نفسٌا   المرضى تهٌئة على
 ونطاقها المدٌنة مستوى



:مناخٌة عن الموقع جٌومعلومات 

المناخ بارد شتاء  معتدل صٌفا: اإلقلٌم المناخً 

  2م30000: مساحة األرض 

م1265: االرتفاع عن سطح البحر

:مركز معالجة األورام فً محافظة السوٌداء اقامةممٌزات 

.التوفٌر على مرضى السرطان عناء السفر والتنقل لتلقً العالج -1

.التوفٌر على مرضى السرطان تكالٌف السفر واإلقامة -2

استشفائٌة  وموقع المشروع فً منطقة جبلٌة تتمتع بممٌزات مناخٌة -3

.صحٌة

صور واقعٌة لألرض



 اخذ حٌث ,والعالمٌة المحلٌة التصمٌمٌة  األسس حسب المشروع صمم

 ٌواكب الذي المعماري التصمٌم فً المستمر التطور االعتبار بعٌن

.وعالجها السرطانٌة  األمراض عن والكشف التشخٌص طرق تطور

:هذه األسس ٌمكن إجمالها بالنقاط التالٌة

راعٌت فً تصمٌم :التعبٌر المعماري والمقٌاس اإلنسانً  -أوال

المستشفى البعد اإلنسانً فً التصمٌم والتشغٌل الذي ٌفً باحتٌاجات 

االنسان النفسٌة والوجدانٌة بجانب احتٌاجاته العضوٌة سواء أكان هذا 

كما اننً تجنبت , اإلنسان المرٌض أو الطبٌب الذي ٌعالجه أو الممرضة

الجنوح الشدٌد ناحٌة الوظٌفٌة فً التصمٌم التً تؤدي الى تحول 

المستشفى إلى صنادٌق متراصة صامتة او متداخلة تربطها طرقات 

طوٌلة باردة ٌفقد فٌها اإلنسان ذاتٌته وانسانٌته لٌتحول إلى مجرد آلة أو 

.  رقم

حٌث تداركت فً  التصمٌم هذه السلبٌات فكان التركٌز على تامٌن      
( .  الممرضة-الطبٌب–المرٌض )الراحة النفسٌة والجسدٌة لإلنسان 

فاعتمدت الخطوط الدائرٌة التً شكلت فٌما بعد ممرات دائرٌة قصٌرة 

المدى لتصبح عملٌة اإلنتقال ما بٌن فعالٌات المعالجة واإلقامة سهلة 

.تؤمن سرعة تلبٌة الخدمات الطبٌة والعالجٌة وباقً الخدمات 

فكان تركٌزي فً التصمٌم كأولوٌة على تحقٌق انسانٌة المبنى التً      

لذا ٌجب أن ٌعطى للمقٌمٌن فٌه الشعور , أصبحت ضرورة عالجٌة

.  باألمان والطمأنٌنة واألمل



 وانسٌابٌة وتداخلها أشكالها و بمساحاتها والخارجٌة الداخلٌة فالفراغات    

 حٌث الضرورٌة النفسٌة االحتٌاجات هذه لتحقٌق مالئما   مناخا   خلقت, سطوحها

 التكنولوجً التطور حساب على للمرٌض السٌكولوجً النفسً العامل اغفل لم

 اٌضا وراعٌت , المتنوعة المعالجة وأقسام المرضى غرف تصمٌم فً وخاصة

 فً الخارج إلى الداخلٌة الفراغات انسٌاب خالل من الطبٌعٌة االضاءة استعمال

. جمٌل باتٌو أو صغٌرة حدٌقة على تطل التً االنتظار اماكن

 الكتلة فً أكانت سواء الدائرٌة واألماكن الخطوط تلعبه ما إلى باإلضافة

 لدى اإلٌجابٌة الطاقة خلق فً دور من العام الموقع فً أو الرئٌسٌة

 بعض أظهرتها كما ,السلبٌة الطاقة وطرد واختزال , والعاملٌن المرٌض

.اإلنسان على وتأثٌرها الطاقة علم فً الحدٌثة الدراسات



:الفراغات الوظٌفٌة اإلنتفاعٌة-ثانٌا

 واالستعمال المنفعة تمثل بحٌث بدقة اإلنتفاعٌة الفراغات مساحات تخصٌص تم

. جزء لكل  الحقٌقً الوظٌفً

: من السرطانٌة األورام معالجة لمركز المكونة الوظٌفٌة الفراغات وتتألف

:قسم العالج والتشخٌص اإلشعاعً لمرضى السرطان -1

 تقوٌض فً المؤٌن لإلشعاع المختلفة التطبٌقات على اإلشعاعً العالج ٌرتكز

  اآلخرٌن حماٌة أجل ومن ,الخبٌثة األورام ومعالجة السرطانٌة الخالٌا بنٌة

 بالمعاٌٌر االلتزام تم فقد السرطان مرضى معالجة أثناء الصادر اإلشعاع من

 بسماكة األقسام باقً عن تتمٌز حٌث, اإلشعاعً العالج لغرفة المطلوبة

 التً الجدران أما سم100-90 بٌن تتراوح حٌث المناطق بعض جدران

.سم200-150 إلى سماكتها فتزداد اإلشعاع فٌها ٌصطدم

 



:قسم العالج الكٌمٌائً -2

ٌتم العالج الكٌمٌائً لمرضى السرطان باستخدام أدوٌة كٌماوٌة تعرف 

تقوم بالقضاء على الخالٌا السرطانٌة ,بالعقاقٌر المضادة للسرطان 

وتأتً المٌزة الرئٌسٌة لهذا العالج من مقدرته على معالجة , وتدمٌرها 

ونظرا للحالة التً ٌمر بها المرضى أثناء . األورام المتنقلة والمنتشرة

تلقً العالج الكٌمٌائً فقد تم تقسٌم هذه الفعالٌة  إلى غرف مفصولة 

بقواطع فً كل منها كرسً للمرٌض مع كرسً للمرافق اضافة الى 

.وسائل الراحة األخرى مثل التلفاز



:قسم زراعة نقً العظام -3 

  للمرافقٌن إقامة غرف6 إلحاق إلى باإلضافة سرٌر 12 المرضى أسرة عدد

 القسم هذا عزل لضرورة األخٌر الطابق فً العظام نقً سرطان مرضى قسم وضع

 ضعف وبسبب التعقٌم من عالٌة درجة من ٌتطلبه لما وذلك األقسام باقً عن

 للعالج تعرضهم نتٌجة السرطان من النوع بهذا المصابٌن المرضى مناعة

والكٌماوي اإلشعاعً العالج ٌشمل الذي القاسً

 

نقل الصفائح الدموٌة من المتبرع وزرعها فً جسم  اللٌةصور توضٌحٌة 

المرٌض



(:العالج بالٌود المشع)قسم الطب النووي -4

  الدرقٌة الغدة بسرطان خاص المشع بالٌود العالج لكون نظرا

 الدوائٌة الجرعة تلقٌه بعد محدود إشعاعً نشاط له ٌكون المرٌض أن وحٌث

 باآلخرٌن ضار ٌكون قد اإلشعاعً النشاط هذا أن وحٌث, لعالجه الالزمة

 ٌتم حٌث مستقل بشكل القسم هذا تصمٌم تم فقد السن صغار وخصوصا

. خاصة بغرف المرضى عزل



:قسم وحدات التمرٌض والعناٌة بالمرضى -5

 طابق خصص بحٌث طوابق 4 على المقٌمٌن المرضى وحدات توزٌع تم

  لألطفال وطابق (سرٌر42)للنساء وطابق (سرٌر42) للرجال

.العظام نقً سرطان لمرضى وطابق (سرٌر36)

 معدل وتحسٌن العدوى النتشار ومنعا المرضى خصوصٌة على وحفاظا

 المتخصص ارٌكسون كارل المعماري المهندس أسلوب اتبعت, اإلشغال

.مزدوجة وغرف مفردة غرف , الغرف تقسٌم فً المشافً تصمٌم فً

  غرفة كل مساحة العملٌات غرف القسم هذا ٌشمل : الجراحة قسم-6

اسرة 6ل تتسع انعاش غرفة الى إضافة و 2م42



:المقٌمنقسم عٌادات المرضى غٌر -7
:  ٌتألف قسم المرضى غٌر المقٌمٌن من

.  عٌادات لألطباء لمعاٌنة المرضى غٌر المقٌمٌنأ-
.  غرف فحص باألمواج فوق الصوتٌةب-
.صٌدلٌةت-
مخبر+الورٌد خزعغرفة ث-

تم تخصٌص مدخل مستقل للمرضى غٌر المقٌمٌن فً الطابق األرضً ومصعد 
.ٌخدم المرضى الذٌن ٌتلقون العالج الكٌمٌائً

:ٌتألف قسم المخابر من : المخابر.-8
.مخبر دمويأ-

.مخبر نسٌجً ب-
.  مخبر جرثومًت-
.مخبر كٌمٌائًث-
.بنك الدمج-
.غرفة ألخذ العٌناتح-
..أسرة 6تتسع ل:قسم العناٌة المركزة  -9

قسم إعادة التأهٌل والعالج الطبٌعً-10
.قسم السجالت الطبٌة  -11
.قسم اإلدارة المركزٌة-12
.قسم األطباء-13
.قسم تثقٌف طبً-14
.قسم التعقٌم المركزي -15
مع مخازن . مطبخ -16
.والكويقسم الغسٌل  -17
.براد الجثث -18
.والصٌانة المٌكانٌكقسم  -19

(:التكٌٌف–اإلنارة –الصرف الصحً )الوظائف الخدمٌة - .
تم األخذ بعٌن االعتبار أثناء عملٌة التصمٌم وضع أسقف مستعارة فً كل 

.التكٌٌف والخدمات الصحٌة وطابق لتأمٌن تمدٌدات اإلنارة 



:اختٌار األلوان -ثالثا

 ا اختٌارها تم حٌث المشروع هذا تصمٌم فً المهمة األشٌاء من األلوان اختٌار إن

.اإلنسان على تأثٌرها بحسب

: مثل المختارة األلوان بعض خصائص

 إلى إضافة , األشعة من ممكن قدر اكبر وٌعكس بالنظافة ٌوحً :األبٌض اللون -1

.األخرى األلوان لقٌمة إبرازه

 قتل فً تأثٌر له , والراحة واالسترخاء والسكٌنة الهدوء لون :األزرق اللون -2

. والمٌكروبات الجراثٌم

 حٌث األزرق اللون خصائص كبٌر حد إلى تشبه خصائصه : األخضر اللون -3

.األعصاب وهدوء واإلسترخاء الراحة على ٌساعد

 ألنه العملٌات حجرات فً ٌستخدم  األخضر إلى المائل األزرق اللون حٌث-4
التركٌز على المساعدة الصحٌة الطواقم و الطبٌب ٌساعد





:تم التوزٌع الوظٌفً للفعالٌات بالشكل التالً 

تم تخدٌم القبو بمدخلٌن مستقلٌن مدخل للمطبخ و قسم التعقٌم المركزي  :القبو-1
بحٌث ٌمكن الوصول إلى . وقسم المٌكانٌك والصٌانة واخر لبراد الجثث

.لٌتم إمداده ما ٌلزمه من خدمات برامبالقبو 

:وٌشمل القبو

تم وضع المطبخ فً القبو لتكون عملٌة :المطبخ –قسم التعقٌم المركزي  -
تخدٌم المرضى مباشرة إلى أقسام إقامة المرضى عبر ممر خاص ٌسمى 

براد –قسم المٌكانٌك والصٌانة –قسم الغسٌل والكوي  -,  ممر تخدٌم الطعام
.مستودعات  -الجثث

:      و ٌشمل:الطابق األرضً  -2

:بهو الدخول ٌحوي -أ

محالت لبٌع الزهور  -ركن االستعالمات مع غرفة تسجٌل مرضى السرطان -
خدمات  -أركان لالنتظار -كافٌتٌرٌا صغٌرة  -والهداٌا والكتب الطبٌة

.درج كهربائً ومصاعد بانورامٌة -صٌدلٌة مركزٌة  -صحٌة  

.       قسم العالج والتشخٌص اإلشعاعً  -ب

.                                 قسم المخابر -ج

.                 قسم المرضى غٌر المقٌمٌن -د

.العالج الفٌزٌائً وقسم إعادة التأهٌل  -ه

:وٌشمل:الطابق األول-3

.قسم العالج الكٌمٌائً  -أ

تم توزٌع فعالٌاته حسب األسس التصمٌمة المتبعة : قسم العملٌات  -ب

ممر وسخ خلف –ممر عقٌم –ممر نصف عقٌم  -:بحٌث ٌتكون من عدة ممرات
. غرف العملٌات لٌتم القاء المخلفات بعٌدا عن غرف العملٌات المعقمة

.قسم اإلدارة المركزٌة -ج

.قسم السجالت الطبٌة -د

.قسم اإلدارة الطبٌة -ه

ٌشمل قسم إقامة المرضى : الطابق الثانً والثالث والرابع-4

. ٌشمل قسم إقامة مرضى سرطان نقً العظام: الطابق الخامس  -5



:تحلٌل فكرة المشروع

 نزوره ان نرٌد عندما المرٌض إلى ٌقدم شًء وأفضل أجمل من الفكرة استوحٌت
 كنبات الورود بعض فوائد مؤخرا اكتشف انه إلى باإلضافة الوردة وهً أال

 فكرة تجسٌد فً تصوري فكان السرطان مرضى عالج فً (الهدال) أو العلٌق
 احتوت حٌث ادناه الصورة فً المبٌنة  الوردة هذه ورٌقات ضمن المشروع
 المقٌمٌن المرضى كغرف المشروع فعالٌات بعض على التصمٌم ورٌقات
 مشكلة الورٌقات تلك تحت االخرى الفعالٌات استقرت بٌنما العظام نقً وزراعة
 والمرضى والمخابر االشعة بجناح المتمثلة وظائفها محققة صرٌحة امتدادات

. المقٌمٌن غٌر

:مراحل تطور الفكرة

كانت الفكرة المبدئٌة لتصمٌم المشروع أن ٌكون 

إال أنه ومن خالل توجٌهات , ممتدا  بشكل أفقً

أاألساتذة الكرام المشرفٌن على هذا المشروع وجدت 

بأن هناك بعض السلبٌات  التً حاولت إٌجاد

الحلول لها بتطوٌر الفكرة المبدئٌة حسب المبٌن جانبا 

لتصبح فً مرحلتها الحالٌة محققة الوظٌفة بشكلها 

لتصبح الفعالٌات تجمٌع حاولت حٌث.األمثل 

منتظمة ومتوافقة مع بعضها بشكل شاقولً  

فاستطعت بذلك تجاوز سلبٌات المراحل األولى 

من التصمٌم فأصبحت  الممرات اقصر

للمرضى العالجٌة الخدمة  بذلك وتوفرت

إضافة إلى انه تم األخذ بعٌن االعتبار.ٌشكل أفضل 

فً التصمٌم لكتلة مقترحة لسكن األطباء تتصل  

مباشرة مع المبنى  الرئٌسً عن طرٌق ممر 

ٌؤمن لألطباء الوصول إلى أماكن عملهم

.بكل سهولة 

وتلك الكتلة المقترحة اتخذت شكل المبنى الرئٌسً ولكن بشكل مصغر ودون 
.الدخول بالتقسٌمات الداخلٌة





:فكرة الموقع العام

 تصمٌم لفكرة مكمال جاء حٌث النباتٌة الزخرفة شكل  لٌتخذ العام الموقع تصمٌم تم

 اشتمل بما للموقع الجغرافً المحٌط مع ومتكامال وردة شكل على القائم المبنى
HEALING الشفاء حدٌقة بذلك لٌكون, الحرجٌة السندٌان اشجار من علٌه

GARDEN))الطبً للعالج الداعم الطبٌعً للعالج األمثل المكان بحق وٌصبح 

. تأملٌة ترفٌهٌة فعالٌات من علٌه احتوت بما ,المرضى شفاء فً ٌساهمان اللذان

مكسو بالحجر االسود لٌحمل الطابع ( جدار تشكٌلً)تم  إضافة عنصر معماري 

المحلً للمنطقة

:  ومن أهم الفعالٌات التً تم استخدامها 

 طرق من األمل متاهة اقتباس تم حٌث  :( LABYRINTH  )  األمل متاهة-أ

.الروحً للتأمل مصدرا كانت حٌث الرومان عند العالج

 مستمرا متنقال طرٌقا تخلق التً المركزٌة الدائرة نمط المتاهة هذه تصمٌم وٌشمل

 طرٌق عن المرضى منها ٌستفٌد , تزٌٌنٌة أشجارا بها تحٌط , الدائرة مركز إلى

  :أهمها عدٌدة األمل متاهة فوائد أن تبٌن حٌث, الروحً التأمل

.ٌخفض ضغط الدم المرتفع -1

.ٌخفف من اإلحساس باأللم المزمن  -2

.ٌؤمن تنفس طبٌعً -3



.تخفٌف األرق-4 

.تفرٌغ الطاقة السلبٌة للمرضى ورفع الطاقة االٌجابٌة  -5

تحٌط بهذه المتاهة أشجار تزٌٌنٌة 

.

فعالٌات ترفٌهٌة تأهٌلٌة عالجٌة مع ممرات اجرٌة لالستمتاع برٌاضة المشً -ب

.عبر المناطق الخضراء

.تم المحافظة على من أشجار السندٌان القدٌمة 

تم تصمٌم  جدارا تشكٌلٌا حجري ٌمتد عبر بعض فعالٌات الحدٌقة مع إضافة  -ج

.عمود أثري مما ٌضفً طابعا محلٌا على المشروع

وأخٌرا أمل أن أكون قد وفقت فً الوصول إلى حلول وظٌفٌة جمالٌة 
و أتمنى أن ٌكون هذا .التخصصً  المشفىناجحة فً تصمٌم هذا 

. المشروع أولى خطواتً فً حٌاتً العملٌة القادمة

وشكرا 


