
 جامعة دمشق

 كلية الهندسة المعمارية

 منتـــــجع معـــــــــالجة واســــــتجمام

  في السويداء

 
 دراسة أعدت لنيل درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية

 :بإشـــــراف

 :الدكتور المهندس:                                       الدكتورة المهندسة

    ندى قصيباتي                                                       عبيدة البريدي

 

 :إعــــــداد

 ديانا عصام أبوسعد



 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ديــانــا

ـىإلـــ
ــــــ
ــــــ

ــــــ
 :ـــى



 كلــــمة شــــــكر

 

 ((00000000إن كل شيء يعز،إال يندر،إال العلم يعز حين يغزر ))

 

 فً نهاٌة مسٌرتنا العلمٌة البد من نظرة على بداٌة هذه المرحلة وتوجٌــــه

 تحٌة ملؤها االحترام والتقدٌر إلى كافة األساتذة فً كلٌة الهندسة المعمارٌة

 .الذٌن لم ٌبخلوا علٌنا بعلمهم ومعرفتهم

 

 وأخص بالشكر

 :                  و                       الدكتور المهندس:  الدكتورة المهندسة

 ندى قصيباتي                                                 عبيدة البريدي

 

 اللذان كانا عوناً ومزوداً بغزٌر العلم والمعرفة والخبرة

 

 أتقدم بالشكر على كل ما بذلتماه معنا فً كل مرحلة من مراحل هذا العمل

 

 

 

 

 

 



: اإلهــــــــــــــــــداء
 ...لو قدمت له روحً وعمري كله ال أفٌه هدٌة...هو رمز الحنان والطٌبة والعفوٌة

 ...هو مثلً وقدوتً وسندي فً تحقٌق أفكاري وموهبتً

 ...هو الحبٌب األول والصدٌق الوفً والمعلم األول

 ...ما كنت ألصل إلى هنا لوالك

 ...إلى الحكمة والصمود إلى العطاء الالمحدود إلى الدم الساري فً عروقً

 أبي....

 ...كل حروفً صغٌرة أمام عظمتك الكبٌرة

 ...مهما أبحرت سفٌنتً فً شواطئ هذه الحٌاة وحطت بٌن هنا وهناك

 ...سرعان ما تعود إلى المرسى األول واألخٌر إلى حضنك الدافئ الحنون

 ...أي نقاٍء ٌحمله قلبك وأي صفاٍء تسمو به روحك

 ....إلى الصدر الحنون الذي طالما غمرنً بالدفء وخفف عنً آهاتً

 أمي...

 ...إلى من قاسمنً همومً وأفراحً وكانوا عوناً لً

 ...إلى من مزجت روحً بروحهم وعاشوا معً أحالمً

 ...إلى مبعث فخري وفرحً واعتزازي

 ...إلى من أحبهم وأقوى بوجودهم

 ...إلى من بنٌت معهم أجمل ذكرٌات العمر

 إخوتي...

 ...إلى من جمعنً بهم الحلم واألمل المشرق

 ...إلى من جبلوا من إخالص وحب وعطاء

 ...إلى من أكبر بمحبتهم وأعتز بوجودهم إلى جانبً

 ...إلى من كانوا دوماً السند والعون والملجأ

 أصدقائي...



 منتجع معالجة واستجمام

 

 

 

:معالجة  

لهم الصحٌة الرعاٌة وتقدٌم المرضى بمعالجة ٌقوم  

 ض االمراض        بع عالج على بقدرتها تمتاز التً الطبٌعٌة الموارد على ٌعتمد 

الدوائً للعالج مكمال ٌعتبر الذي الطبٌعً العالج باسالٌب ٌختص                           

 

 

  :استجمام

الطبٌعة قاعدته   

والعافٌة والحٌوٌة بالراحة احساس              

الطبٌعة احضان فً لفترة االقامة امكانٌة               

ترفٌهٌة فعالٌات وجود               

الخالبة والمناظر النقً الجو              

  



:السياحة العالجية  

 فًتعتمد على العناصر الطبٌعٌة  و  النفس والجسد معاً بالعالجإلمتاع سٌاحة هً 

 عالج المرضى وشفائهم

فهً ظاهرة جغرافٌة قاعدتها الطبٌعة ،وقد ازداد االهتمام العالمً بها بشكل كبٌر 

السٌما فٌما ٌخص أسالٌب العالج الطبٌعً الذي ٌعتبر مكمال للعالج الدوائً ،فكان 

علم العالج الطبٌعً وهو علم له قواعده ونظمه ومعاٌٌره وٌستند على عامل أساسً 

هو الموارد الطبٌعٌة التً تمتاز بقدرتها على عالج بعض األمراض ،باإلضافة لما 

  .  تمنحه الطبٌعة لإلنسان من إحساس بالراحة والحٌوٌة والعافٌة

 :موقع المشروع

 محافظة السوٌداء  

  ظهر الجبل

  ارض منحدرة مطلة على سد الروم من الجنوب

 األرض محاطة بأراضً زراعٌة خالٌة من البٌوت السكنٌة

  

 



 

 

 

  هكتار2.8مساحة االرض 

  %20نسبة المٌل 

 

 

 

 



 :أهمية الموقع

مناطق خضراء –هواء نقً وعلٌل )منطقة جبلٌة ذات مناخ مالئم وأجواء مرٌحة 

 (مسطحات مائٌة– خالبة رومناظ

اإلطاللة على السد من جهة وعلى الجبال من جهة اخرى هً العامل الرئٌسً فً 

 الموقع 

 بعد األرض نسبٌا عن جو المدٌنة الملوث

 

 

 

 

 



            

 :هدف المشروع

إن ازدٌاد ضغوط الحٌاة المعاصرة ورواسبها النفسٌة والجسدٌة ٌحدو بنا إلى إشادة 

مثل هذا المركز فً أحضان طبٌعة بالدنا لٌكون لها دورا هاما فً تامٌن الراحة 

 واالستجمام للزائرٌن باإلضافة إلى دورها العالجً 

 لقربها من مناطق ةلفت النظر إلى منطقة طبٌعٌة تتمٌز بمناظرها الخالبة باإلضاف

 لها قٌمتها األثرٌة 

 احٌاء المنطقة سٌاحٌا واجتماعٌا باٌجاد مشروع ترفٌهً صحً  ٌؤمن للسكان 

 المحللٌن وفً القطر منتزه جدٌد بعٌد عن ضوضاء المدٌنة وزخمها

 دعم السٌاحة العالجٌة التً ٌمكن أن ٌكون لها تأثٌر كبٌر على دخل القطر 

 :فكرة المشروع

 :اعتبارات بٌئٌة

 ٌتتطلب ان ٌتسم المشروع بالحساسٌة لبٌئة المكان وان ٌحترم طبٌعته وٌتماشى معها

وٌعززها وال ٌعتدي علٌها بل ٌستفٌد من صفاتها ومن ماالمحها الطبٌعٌة وٌستغلها 

 احسن استغالل 

وهذا ماٌقتضً اجراء مداخلة مناسبة تقتصر على اعمال الحفر والردم وتتوافق مع 

 خطوط التسوٌة ومٌول االرض

 :االعتبارات االنشائٌة التنفٌذٌة

 االعتماد على الحفر والردم وبناء الجدران االستنادٌة

 :االعتبارات االستعمالٌة

 االطاللة هً العامل الرئٌسً فً الموقع

 مما ٌقتضً تصمٌم المشروع جبهً خطً موازي لخطوط التسوٌة ٌتٌح أطول 

واجهة ممكنة تقابل مشهد الطبٌعة والماء وتمنح فرص متساوٌة للزائرٌن باالستمتاع 

 بمنظر الطبٌعة

 



 

 :أقسام المشروع 

 

 

 

 * قسم االستقبال 

 *قسم المعالجة والعناية الطبية 

 *قسم اإلقامة 

 *القسم الترفيهي 

 *القسم اإلداري 

 *القسم التقني 

  



 

 

 :البرنامج الوظيفي للمشروع

 

 

 

  وٌتضمن :  رئيسيدخول بهو   : االستقبالقسم: 
   

  استعالمات 
 

 

 جلوس أركان  
 

      

  لبٌع الزهور و االلبسة الرٌاضٌة:        محالت تجارية  
 

 

 ٌحوي كادر طبً استشاري ٌقوم بالتعرٌف بخدمات : ركن استشارة صحية
المركز واإلمكانٌات واألمراض التً ٌمكن عالجها وتقدٌم النصح للناس 

 بمشاكلهم  واستفساراتهم حول العالج
 

   

 خدمات صحية 
 

 

 االدراج والمصاعد 
 

   



 قسم المعالجة والعناية الطبية:  
 ٌتم فً قسمً العالج الطبٌعً 

       العالج الجاف                العالج الرطب

 

            العالج الجاف          

 العالج الفيزيائي و الحركي:  
    

 استعالمات 
 

 أركان انتظار 
 

 ٌلحق بها مشالح خاص بهم :   للمعالجين ةاستراح 
  

 عيادة طبيب مع سكرتارية 
  

 ٌلحق بكل غرفة المشالح الخاصة بها:    غرف مساج وتدليك 
   

 تمارس فٌها رٌاضات خفٌفة للمعالجة الفٌزٌائٌة : صالة عالجية رئيسية  

 2م200بمساحة :       تحتوي على التجهٌزات التالٌة

طاولة - ممرن معصم الٌد - دوالب الكتف - سلم الكتف - سلم التمارٌن )) 

دراجة ثابتة - قفص التمارٌن العالجٌة - طاولة معالجة - درج تمارٌن - وقوف 

قضبان - بساط المشً - جهاز تمارٌن مربعة الرؤؤس - للطرفٌٌن السفلٌٌن 

 ((المرأة المتحركة- متوازٌة 

 

 2م150بمساحة                نيةصالة ايروبيك للياقة البد 
 

  2م100               بمساحة (العالج بالشد)صالة يوغا     

                     

                    مع االدواش والمشالح الخاصة 

 خدمات صحية 



 

 العالج الكهربائي : 
 

 2م200بمساحة ت                                    استعالما 

 أركان انتظار 
 ناستراحة للمعالجي 
 ةعيادة طبيب مع سكرتاري 

 

 ٌتم العالج الكهربائً ضمن حجرات ٌطبق فٌها العالج على الطرفٌن العلوٌٌن          

 والسفلٌٌن

 :اجز قابلة للتفككومحددة بحوتكون الحجرات 

  : تحوي المصباح الشمسيحجرة *

 المحٌطة واألعصابلتقوٌة العضالت 

:  تحت الحمراءباألشعة للعالج  حجرة* 

 تخفٌف التشنجات العضلٌة بكونها تصدر حرارة نافذة تزٌد من التروٌة الدموٌة على 

  األشعةالمنطقة المطبقة علٌها 

:   القصيرةحجرة األمواج* 

 متفاوتة بإبعاد عبارة عن موجات تحتوي على حرارة عمٌقة ونافذة تخترق الجسم 

 وااللتهابات العادٌة والروماتٌزمٌة والتشنجات األلم زٌادة التروٌة الدموٌة وتخفٌف 

 :  فوق الصوتيةاألمواج حجرة* 

عبارة عن موجات تعمل فوق الصوت وهناك موجات مٌكانٌكٌة اهتزازٌة فائدتها  

 التلٌف مكان العمل الجراحً والتخفٌف من االلتهابات والتقلٌل وإزالة األلمتخفٌف 

  واألوتار األربطةمن الوذمات و التورمات و التكلسات والتلٌفات حول 

 

 



-الكمادات الباردة - جهاز تسخٌن الكمادات ):واغلب التجهٌزات المرفقة بهذا القسم

جهاز الشد - جهاز األمواج فوق الصوتٌة - جهاز التنبٌه الكهربائً - شمع البرافٌن 

 (جهاز األمواج القصٌرة- الرقبً القطنً 

 

 

  العالج الرطب: 
 

 (رجال و نساء)قسمٌن منفصلٌن  

 2م500                  بمساحة تطرٌة المفاصل والعضالت: فائدتها 

 أجهزةوهً عبارة عن واأللم التشنجات  والحصول على االسترخاء وتحسٌن

 مائٌة تعمل على االستفادة من الضغوط والقوى المائٌة والحرارة والبرودة وأحواض

 خاصة أحواض بعض العالجات والتدلٌك والتمرٌن تحت الماء ضمن وإجراء

 فوق األمواج الطبٌة والخلطات الخاصة واستعمال األعشابواستخدام بعض 

 .واإلصاباتالصوتٌة تحت الماء لعالج بعض االذٌات 

        لكل جنس    جماعية        مغاطس 

        مغطس لألطراف العلوٌة        فردية                

                                  مغطس لألطراف السفلٌة 

   لكل جنس                                       2                    عدد ارف ساونغ

          ٌلحق بهذا القسم المشالح واألدواش 

 

 انتظار متعالجٌن واستراحة :     (المسبح الطبً)حمام الماء الطبيعي

                                          مشالح  و أدواش

                                          صالة المسبح

                                          صالة مساج وتدلٌك

 



  اإلقامةقسم:     
 

 استعالمات ومحاسبة  

       تحوي سرٌرٌنغرفة مزدوجة 35     عددها   غرف النزالء 

                                                        اما لمرٌضٌن او لمرٌض ومرافق

  أجنحة        كل جناح ٌتضمن غرفة نوم وصالة جلوس 5                          و

                                               وبوفٌه صغٌر وحمام خاص             

 منها للمعاقٌن حركٌاو لكل غرفة حمام خاص بها %10                       نسبة    

  2م15           بمساحة  بكل طابقغرفة مشرف 

  بكل طابق  صالة جلوس  

غرفة توزيع البياضات   

 

 القسم الترفيهي : 
    

      2م400بمساحة                                    يركبمطعم    

  2م120 بمساحة                                      اكافتري   

 2م50                             بمساحة  تنترنإصالة  

  2م200                                 بمساحة  مكتبة   

 (االستماع للموسيقا- شطرنج - بلياردو)            وتسليةصالة العاب  

 صالة لالستماع للموسيقا

                                       مع المشالح واالدواش الخاصة ب:  مسبح خارجي في الهواء الطلق

 مالعب رياضية وحدائق خضراء

 خدمات صحية الزمة



 

     :اإلداريالقسم 

 2م350             بمساحة ة سكرتاري+ غرفة مدير 

قاعة اجتماعات  

داريتين  إغرفتين  

محاسبة  + ديوان  

   أرشيف

دورات مياه للجنسين   

 

 قسم الخدمات التقنية والفنية: 
  

  قسم الكوي والغسيل 

 (تدفئة وتكييف–مواد تنظيف –بياضات ) ستودعات م

 مولدات كهرباء وغرفة تحكم

 خزانات وقود وخزانات مياه  

 فراغات التدفئة والتكييف  
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