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 اإلهداء

 اهدي هذا العمل المتواضع

 إلى:

 والدي ووالدتي:

ال استطيع أن أقول لكما شكرا فهي تقال في نهاية الحدث وأنا أرى نفسي دائما في البداية 

 فأدامكما هللا فوق رأسي ما حييت.

 إخوتي وأخواتي:

 وآية شموع البيت ونوره الدائمفخر ومحمد وسوسن وسناء وشهد وليث 

 :نصر ومحمدالغوالي األعمام 

 السند الذي ال يميل .

 داؤنا األعزاء:هش

وعامر ومروان وطارق وأحمد وعلي وعمر وكرم وأحمد محمد وعبدو  عكل وفراس وزياد

 وكل من روى أرض الوطن بدمائه الطاهرة. ومصطفى وعماد ومحمود ونجله أحمد وسامر

 العساف:الدكتور صفوان 

كل ما لك كل الشكرعلى من كان منارتي وقادني إلى الطريق وكان أخا وأبا ومرشدا لدربي 

 قدمته لي.

 الدكتور أحمد زياد العباسي:

 الجميل.األستاذ والصديق وصاحب الحضور 

 الدكتورة أريانة األحمد:

 صاحبة األخالق العالية وسيدة كل ما هو جميل.

 مزي الشيخ والدكتور ماهر لفاح وكل من ساهم في تعليمي.الدكتور هاني ودح والدكتور ر

 أصدقائي ورفاق السالح ومن سهرنا وتعبنا سويا:

 وسيبال وغالية.بالن وعقيل شما أحمد خليل ومجد محفوض وأحمد قطارق أبو الشمالت و
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 مقدمة:

 

يقع على شاطئ البحر في محافظة  ستجماميعن منتجع عالجي إالمشروع عبارة  -

 الالذقية بحيث يأخذ معماريا مميزا يخلق صورة قوية تبقى في ذاكرة السائح

 

  مبررات اختيار المشروع:

 

االقتصاد الوطني و االهتمام بهذين من أعمدة  ان أساسيانعمود و العالج هما السياحة 

أخرى فإن بالدنا تتمتع بطبيعة هو أساس لتطوير الدولة إقتصاديا , ومن ناحية  ينالجانب

القابلة لإلستثمار وال سيما المناطق الواقعة على شاطئ البحر غنية بالمناطق السياحية 

 األبيض المتوسط , ومن أسباب اختيار المشروع:

 .نهوض بالقطاع السياحي العالجي في محافظة الالذقيةال -
 .لعالجية ة الالذقية من المشاريع التي تعنى بالسياحة اخلو محافظ -
 .خلق فرص عمل جديدة والسمو بالواقع المعيشي لسكان المنطقة -

 

 

 :حدود المدينة 

تقع محافظة الالذقية في أقصى الغرب من سوريا إذ تطل على البحر وتقع على خط 

شمال خط  36-34شرق خط  غرينيتش, وعلى خط عرض درجة  36طول 

 اإلستواء.

  يحدها من الجنوب محافظة طرطوس 

 من الشمال محافظة إدلب ولواء إسكندرون 



 

 4لصفحة ا                                                                                                                 
 

 من الشرق محافظتي حمص وحماه 

 من الغرب البحر األبيض المتوسط 
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            عالقة أرض المشروع مع مدينة الالذقية:                        

 

  شكل مدينة الالذقية يميل إلى مثلث لكن التوسعات العمرانية بدءا من النصف الثاني

 من القرن العشرين .

 يها فأخذت من خالله المدينة بالزحف نحو الداخل خارج شبه الجزيرة التي نشأت 

 اطئ البحريقع المشروع عند نهاية اإلمتداد الجنوبي الغربي لمدينة الالذقية على ش 

 

 عالقة أرض المشروع مع مدينة الالذقية            
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 موقع المشروع:

 

كم  6 يبعد عن مركز المدينة حوالي الالذقية وضع موقع المشروع شمال غرب مدينةيت

 .كم  9كما يبعد عن المدخل الرئيسي لمدينة الالذقية حوالي 

 رة مروج دمسرخو بجانب المدينة الرياضية مباش تقع األرض المختارة في منطفة

 على شاطئ البحر.

 هكتار 7.7مساحة األرض  

 :أبعاد األرض 

  :يمكن تقريبه إلى المستطيل ذات شكل غير منتظمشكل األرض 

 

 

 مخطط يوضح أبعاد األرض
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 حدود الموقع:

 ةالرياضيإسطبالت الخيل التابعة للمدينة أرض غير مبنية ثم  يحده من الغرب. 

  منطقة سكن سياحي من الشرق. 

 من الشمال يحده الشارع ثم المدينة الرياضية. 

 من الجنوب يحده البحر. 
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 إمكانية الوصول إلى الموقع:

من يحد أرض المشروع طريق واحد يمكن الوصول منه إلى أوتوستراد الشاطئ األزرق 

يصل بحيث يلتف الطريق الواصل إلى المشروع حول المدينة الرياضية و كال اإلتجاهين

 إلى دوار المدينة الرياضية شرقا  وأوتوستراد الشاطئ األزرق شماال

 

 

 صورة توضح الربط الطرقي 
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 لألرض: التحليل الطبغرافي

 

ي المختارة على أرض ذات طبيعة شبه منبسطة بحيث ترتفع أعلى نقطة فتتوضع األرض 

 %2متر عن سطح البحر بنسبة ميل ال تتجاوز  5أرض المشروع 

 

 صورة توضع طبغرافية األرض   
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 المناخ في مدينة الالذقية:

ا أثناء تتلخص العوامل المناخية التي تؤثر على أي عملية تصميمية و التي يجب مراعاته

 عملية التصميم:

  الحرارة 

 حركة الشمس 

 الرياح 

 األمطار 

 الرطوبة 

 

 الحرارة: -1

قع على تيتميز مناخ مدينة الالذقية بكونه معتدل صيفا و شتاء كونها مدينة ساحلية 

شاطئ البحر ووتفاوت درجات الحرارة بين الصيف و الشتاء بحيث يكون متوسط 

ع درجة وهو شهر كانون الثاني وترتفع م 10.6درجات الحرارة في الشهر األبرد 

 ب درجة في المتوسط لشهر آ 29.6حرارة إلى  فصول الصيف لتصل في الشهر األكثر

متوسط أعلى  الشهر
درجات 
 الحرارة

متوسط 
درجات 
 الحرارة 

متوسط أدنى 
درجات 
 الحرارة

أدنى درجة 
حرارة 
 سجلت

أعلى درجة 
حرارة 
 سجلت

1 15 10.6 7 1 20 

2 16 12 7 2 23 

3 19 14.3 10 4 28 

4 24 19.3 13 8 34 

5 28 23.3 16 12 37 

6 31 27 19 16 38 

7 34 29 21 19 38 

8 34 29.6 22 20 39 

9 32 27.6 21 18 38 

10 28 23.16 18 13 36 

11 22 18.3 12 6 29 

12 17 12.16 8 2 23 
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 :الرياح 

عام فيكون سرعة الرياح وإتجاه هبوبها على مدار التتميز محافظة الالذقية بتباين درجات 

 لشتاءاأو غربية في أشهر الصيف و شمالية شرقية في أشهر إتجاه الرياح جنوبية غربية 

 كما يوضح الرسم البياني التالي إتجاه هبوب الرياح وسرعتها على مدار العام:
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 مخطط يوضح التشميس و الرياح السائدة للموقع          

 

 :كميات هطول األمطار 

 في محافظة الالذقية:يوضح الجدول التالي كميات هطول األمطار على مدار العام 

 

المعدل  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الشهر
 السنوي

كميات 
 الهطول 

 سم 

16 11 9.5 7.4 2.3 0.5 0.1 0.1 1.3 6.9 12 17 83.6 
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 عناصر المشروع:

 

  / مركز استجمامي يضم مجموعة من العناصر اإلستجماميةSPA/  

 وحدة فندقية أربع نجوم 

 مجموعة من الفيالت 

  مبنى رياضي 

 مدرج في الهواء الطلق 

 مبنى إداري 
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 البديل األول:

Strengths: 

 خل الرئيسي إلضفاء القوة للمشروع.المبنى اإلداري على المد 
 اإلطاللة المميزة ألغلب عناصر المشروع. 
 وع المساحات الخضراء الداخلية تخلق جو داخلي مميز و ربط جيد لعناصر المشر

 .مع بعضها البعض

 همابين الفندق والمبنى العالجي ليكون على عالقة مباشرة مع المبنى الرياضي . 
 إستغالل الواجهة البحرية بشكل جيد 

Weaknesses: 

 إختراق األرض بشارع لتخديم الفيالت 

Opportunities: 

 ي أهمية وميزة خاصةكون المشروع هو األول من نوعه يعط 

Threats: 

مكون من فندق السياحي ال ي البديل األول يتم استغالل كامل الواجهة البحرية لتخدم القسم ف

كما تم روع ومجموعة من الفيالت التابعة له مع االحتفاظ بإطاللة مميزة لكافة عناصر المش

تعطي وضع المبنى الرياضي و المبنى العالجي و الفندق و الفيالت بالقرب من بعضها ل

 .امل المطول لعناصره مع بعضها البعضالمشروع التك
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 مخطط زونات للبديل األول                  
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 البديل الثاني:

Strengths: 

  المبنى اإلداري على المدخل الرئيسي إلضفاء القوة للمشروع 
 اإلطاللة المميزة ألغلب عناصر المشروع 
 وع جيد لعناصر المشر المساحات الخضراء الداخلية تخلق جو داخلي مميز و ربط

 مع بعضها البعض
 الفندق ووحدات اإلقامة قريبة من بعضها لفصل الحركة لدى المشاة جزئيا 
 التخديم المحيطي لكافة عناصر المشروع 
  المبنى الرياضي و المالعب تتوضع في الوسط لتخدم كافة عناصر المشروع 

Weaknesses: 

 لفندقلامام الفندق مباشرة لتغطي جزء من إطاللة الطابق األرضي  الفيالت تتوضع 

Opportunities: 

  كون المشروع هو األول من نوعه يعطي أهمية وميزة خاصة وفرص أكبر في

 تحقيق النجاح

 يمكن زيارته من قبل سكان مدينة الالذقية وال يقتصر على السياح فقط كون 

 المشروع بطبيعته إستشفائيا سياحيا 

Threats: 

افة عناصر في البديل المعتمد تم استغالل المساحات بشكل جيد مع  إعطاء اطاللة بحرية لك

منتصف  المشروع مع خلق أجواء داخلية مميزة كما تم معالجة مشكلة الطريق الذي يقع في

األرض ويقسمها إلى قسمين لجعل الحركة داخل المشروع للمشاة بشكل كامل دون 

  تقاطعات مع طرق.
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 مخطط زونات للبديل المعتمد
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 المخططات التحليلية للمشروع            
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:العام التفصيلي للمشروعالموقع   
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10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 s.n 

المناطق 
 الخضراء

المناطق 
 المزفتة

ممرات 
 المشاة

مدرج  البالج
الهواء 
 الطلق

المبنى 
 الرياضي

المبنى 
 اإلداري

ى المبن الفندق الفيال
 العالجي

 االسم

 اللون          

- - - - 750 
M 

4000 
M2 

2200 
M2 

300 
M2 

10000 
M2 

7200 
M2 

مساحة 
 المقسم

- - - - - 900 
M2 

750 
M2 

80 
M2 

2900 
M2 

2600 
M2 

المساحة 
 المبنية

نسبة  36.1% 29% 26.6% 35% 22.5% - - - - -
 البناء

عدد  3 8 2 2 2 - - - - -
 الطوابق

عامل  0.71 0.75 0.5 0.47 0.35 - - - - -
 االستثمار

عدد  1 1 18 1 1 1 - - - -
المقاسم 

وفق 
 النموذج

12210 
M2 

7300 
M2 

11000 
M2 

18300 
M2 

750 
M2 

4000 
M2 

2200 
M2 

5400 
M2 

10000 
M2 

7200 
M2 

المساحة 
اإلجمالية 

وفق 
 النموذج

النسبة  9.2% 12.76% 6.9% 2.8% 5.1% 0.95% 23.3% 14% 9.3% 16%
من 

 األرض

78360 M2 المساحة اإلجمالية 
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 البرنامج الوظيفي لعناصر المشروع:

o المبنى العالجي: 

 

 ويحتوي : 2م 350بمساحة :البهو الرئيسي 

  2م40استعالمات بمساحة 

 / 2م 30مساحة الركن  /4أركان بيع عدد 

  2م 35صيدلية بمساحة 

  2م 350كفتيريا بمساحة 

  أركان استراحة 

  ال الشاقولياالتصعناصر 
 

 ويحتوي : 2م 500بمساحة  :قسم العيادات الخارجية 
 

 2م125بمساحة  بهو خاص بقسم العيادات 

  2م 22بمساحة عيادة جلدية 

 2م 22بمساحة  عيادة سنية 

 2م 22بمساحة  عيادة عصبية 

 2م 22بمساحة  عيادة عظمية 

 2م 22بمساحة  عيادة قلبية 

 عناصر اتصال شاقولي 

  ة أخذ عينات وكونتوارغرفانتظار ويحوي على أركان  2م110مخبر بمساحة 

 إستالم نتائج
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 ويحتوي : 2م460بمساحة :  قسم األطفال 

 

  يحوي استعالمات وأركان جلوس  2م60بمساحة بهو دخول 

  2م120بمساحة مشالح وأدواش و دورات مياه  

  2م15بمساحة غرفة طبيب  

 2م50بمساحة  حوض مشي 

  2عدد / 2م25بمساحة  طبيمغطس/ 

  2م125تمارين رياضية بمساحة صالة 

 أركان انتظار 

 

 ويحتوي: 2م1000بمساحة  :قسم العالج الرطب 
 

 2م70 بهو دخول يحوي على استعالمات و اركان انتظار بمساحة 

 2م 110بمساحة  أدواش ومشالح ودورات مياه 

 نقاط استعالمات 

 2م50بمساحة  استراحة عامة 

  2م250بمساحة المسبح 

  و يتضمن : 2م120قسم الساونا بمساحة 
 

 / 2م14غرفة بمساحة  /2غرف تدليك عدد 
 / 2م 15بمساحة غرفة  /2غرف ساونا جماعية عدد 
 / 2م 6 بمساحة غرفة /9غرف ساونا فردية عدد 

 

  ويتضمن: 2م125 المغاطس بمساحةقسم 

 

 / تحوي على مشالح خاصة بمساحة مغطس /2مغاطس جماعية عدد 

 2م18
 / 2م6بمساحة مغطس  /10مغاطس فردية عدد 
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  ويتضمن: 2م350بمساحة : المعالجة الكهربائيةقسم 
 

  2م 70ركان انتظار بمساحة دخول يحوي استعالمات وأبهو 

 2م30 غرفة معالجة بالمصباح  بمساحة 

 2م50 غرفة معالجة باألشعة تحت الحمراء بمساحة 

  2م100غرفة  بمساحة /2عدد /غرفة معالجة باألمواج فوق الصوتية 

  م45استراحة ممرضات مع بوفيه بمساحة 

 

 ويتضمن: 2م350بمساحة : قسم العالج الحركي الفيزيائي 

 

  2م60 أركان انتظار بمساحةدخول يحوي استعالمات وبهو 

  2م70بمساحة  دورات مياهومشالح وأدواش 

  2م80صالة أيروبيك بمساحة 

  2م60صالة معالجة فيزيائية بمساحة 

 غرفة طبيب + غرفة ممرضات 

 

 ويتضمن:2م 400بمساحة: قسم التجميل 

 

  2م 22عيادة جلدية بمساحة 

  2م22عيادة توعية غذائية بمساحة 

 2م 22لة عناية بالبشرة للرجال بمساحة صا 

 2م 60بمساحة صالة  لنساء صالة عناية بالشعر ل 

 2م 22لة عناية بالبشرة للنساء بمساحة صا 

 ويتضمن: 2م1050بمساحة : المطعم 

 

  2م700الصالة الرئيسية بمساحة 

  2م150المطبخ بمساحة 
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  خدمات عامة 

 مستودع خاص بالمطعم 

 ويتضمن 2م400بمساحة: اإلدارة: 

 

  2م45غرفة مدير بمساحة 

  2م20سكرتاريا بمساحة 

  2م 55قاعة اجتماعات بمساحة 

 / 2م28بمساحة غرفة  /2غرفة إدارية عدد 

  أركان انتظار 

  وبوفيهخدمات 

 

  ويتضمن ::التخديم 

 

  ساحة تخديم 

  عدد من المستودعات 

  غرفة حراق 

  غرفة فلتر ماء 

 استراحة عمال تتضمن بوفيه و خدمات 

 

o و الفيالت الفندق : 

 

 سرير: 150أربع نجوم تحوي وهو عبارة عن وحدة فندقية 

  تتسع ل يحوي استعالمات و أركان استراحة و كفتيريا 2م300بهو بمساحة 

 شخص 100

  2م 15بمساحة  6محالت تجارية عدد 

 صالة متعددة األغراض 
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  قسم ترفيهي يضم مسبح خارجي متصل مع المشالح و األدواش في القبو

  2م500بمساحة 

  مطعم يطل على البحر 

 صالة إفطار مطلة على البحر 

 كفتيريا خارجية مطلة على البحر 

 2م 300ات بمساحة نادي رياضي يرفق به مشالح و أدواش وخدم 

  قسم خاص بالVIP   يضم صالة إجتماعات و مكتبين و غرف نوم مخصصة

 لرجال األعمال 

 :يضم الفندق ثالث نماذج إقامة مختلفة 

 غرف فندقية فردية موزعة على الطوابق المتكررة .1

 غرف فندقية مزدوجة موزعة على الطوابق المتكررة .2

 البحر موزعة على الطوابق المتكررة أجنحة مستقلة بإتجاه .3

 فيالت خارجية يتم الوصول لها من الموقع فقط .4

 :القسم التخديمي للفندق و يضم 

 مطبخ مركزي .1

 قسم غسيل وكوي .2

 مستودعات  .3

 استراحة عمال تضم خدمات و بوفيه .4

 غرف تخديم في الطوابق المتكررة مرتبطة بالقبو و تشمل على غرف .5

 بياضات و غرف توزيع طعام

 

o المبنى الرياضي: 

 

  نادي رياضيGYM   2م 300للياقة البدنية بمساحة 

  2م 70كفتيريا صغيرة بمساحة  

  مشالح و أدواش وخدمات 

  ومدرجات مالعب خارجية تتضمن ملعب كرة سلة و ملعبي كرة تنس

 للمشاهدين



 

 27لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 

 

 

o :المبنى اإلداري 

 

 أركان انتظاربهو عام واستعالمات و 

  2م 100وقاعة اجتماعات بمساحة غرفة مدير وسكرتارية 

 للغرفة 2م 25غرفة إدارة مالية بمساحة محاسب عام و 

  للغرفة 2م 25بمساحة  5غرف إدارية عدد 

 مستودعات عامة 

 خدمات عامة 

  



 

 28لصفحة ا                                                                                                                 
 

   

 

 

 

 

 

 

 المخططات المعمارية
 

  



 

 29لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 

 الواجهة العامة

 

 لقطة منظورية في الموقع

 

  



 

 30لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 المنظور العام



 

 31لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

  



 

 32لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 



 

 33لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 



 

 34لصفحة ا                                                                                                                 
 

 



 

 35لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 

 األمامية للمبنى العالجيالواجهة 

 

 

 

 الواجهة الخلفية للمبنى العالجي

 

 

 

 الواجهة الجانبية للمبنى العالجي



 

 36لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 

 منظور يوضح الكتلة العالجية

 



 

 37لصفحة ا                                                                                                                 
  



 

 38لصفحة ا                                                                                                                 
 

  



 

 39لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 الواجهة الخلفية للفيال

 

 الواجهة األمامية للفيال

  



 

 40لصفحة ا                                                                                                                 
 

 

 



 

 41لصفحة ا                                                                                                                 
 

  

  

 

 لقطة منظورية في الفيالت


