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االھداء

.هللا رب العالمین... الذي علمني ما لم أعلم لھ الحمد حتى یبلغ الحمد منتھاه ولن یبلغ ... الى 

.رسولنا الكریم سید البشریة محمد بن عبداهللا... المعلم األول ... لىا

...ویسرني ان اقدم نجاحي ھذا كھمسة حب وعنوان وفاء 

...في ذرا الحیاةبھا رتقیالذي بذل جھد السنین سخیا وصاغ من األیام ساللم العلى ال...الى

...الى ینبوع العطاء... حمل اسمھ بكل افتخارأن م...الى

...الیك والدي الحبیب

...الى معنى الحب والحنان ...الى بسمة دربي... مالكي في الحیاة ... الى

...الى من كان دعائھا سر نجاحي ... من اختص اهللا الجنةتحت قدمیھا...الى

...الیك والدتي الغالیة 

الى من اجمل ذكریاتي كانت معھم ...الى من زرع السعادة في دربي... اقت السطور من ذكرھم فوسعھم قلبيمن ض...الى

...وأصدقائيالیكم صدیقاتي

...اتذتيالیكم أس... كل من علمني حرفا... الى

...الیكم شھدائنا األبرار... كل من مات لیحیا وطنھ... الى

...الى جامعتي... مھد العلم... الى

...اللذین ھونوا علینا الطریق... الى

...كل من لھ الحق علینا... الى

الیكم جمیعا

نقدم ھذا العمل المتواضع



II

لشكر والتقدیرا

االفاضل حینما حاولت ان اسطر لكم عبارات الثناء واالمتنان لقاء مجھودكم الرائع الذي وھنا تبعثرت الكلمات، دكاترتي 

...علمني وانار لي طریق العلم والمعرفة  فلكم جمیعا مني كل الشكر واالمتنان 

...فلك مني كل الشكر والتقدیر...یوسف ربعي. م/ الذي تفضل باالشراف على ھذا البحث االستاذ واخص بالذكر 

...وشكرا لكل من ساھم في انجاز ھذا العمل

..ضى وكساكم لباس الصحة والتقوىوفقكم اهللا جمیعا لما یحب ویر
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مستخلص البحث

العالج الطبیعي

العالج الطبیعي ھو عبارة عن مھنة طبیة یتم تقدیمھا لألفراد من أجل إعادة الحركة إلى الحد األقصى والتطویر 

.والحفاظ على القدرات الوظیفیة في جمیع المراحل العمریة التي یمر بھا الشخص

المرض أو اإلعاقة؛ ذلك بممارسة العالج الطبیعي في استعادة الحركة بعد تعرض المریض لإلصابة أو یعمل 

فيمنع تفاقم بعض األمراض، والتسریعیساعد في بعض التمارین الریاضیة، والعالج الیدوي، والتعلیم، و

ولذلك ألھمیة العالج الطبیعي وفوائده العدیدة وعدم توفر مركز عالج طبیعي في المنطقة الجنوبیة عملیة الشفاء،

.كز عالج طبیعي مھم لتلبیة حاجات السكان ، ولھذا یعتبر القیام بعمل مر

نظریة لتصمیم مركز عالج طبیعیلتلبیة احتیاجات سكان المدینة بجمیع فئاتھا، الدراسة و الیھدف البحث العداد 

للعالج الصحیحةبحیث یتم تجمیع أكبر عدد من طرق العالج الطبیعي ضمن مركزواحد، وجعلھا الوجھة 

الطبیعي من خالل استخدام أسلوب في التصمیم المعماري یحقق الكفاءة في توفیر أماكن مخصصة للعالج 

.الطبیعي 

ولتحقیق ذلك اعتمدت الدراسة على المنھج التحلیلي الوصفي، بحیث تم دراسة المعاییر التخطیطیة والتصمیمة 

یة المشابھة وتحلیلھا، وتناول الكتب المختصة والدراسات وكذلك دراسة الحاالت الدراسالعالج الطبیعي،للمراكز 

بلدیة مدینة الخلیل، وعلیھ تم منتم اعتماد األرض بناء على اقتراحوقدالعلمیة باالضافة للمواقع االلكترونیة، 

.على وجود المؤثرات الموقعوعلیھ تمت الدراسة و االطالع بالعمل مراعاة االستراتیجیات والشروط الخاصة 

ألغلببعین االعتبار ان یضم المشروع كافة االجنحة التي نحتاجھا والتي توفر العالج الطبیعي ویجب االخذ 

.الحوادث واالمراض المنتشرة في الفترات األخیرة 
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قد أخذت طبوغرافیة الموقع و بالبیئة، وأثره وقد أجریت الدراسة و التحلیل على الموقع المعتمد و مدى تأثیره و ت

مع طبیعة الموقع و یكون مراعیا للبیئة الى تصمیم یتماشى المؤثرات البیئیة بعین االعتبار لغرض الوصول 

. بغرص االستفادة بقدر االمكان من امكانیات الطبیعة في التدفئة و التھویة

Hebron Physiotherapy Center

Reem Khaled madieh

Palestine Polytechnic University

Palestine _Hebron

Supervisor: Dr. Yousef Rabaae

Abstract

natural therapy

Physiotherapy is a medical profession that is offered to individuals in order to restore

maximum mobility, development and maintain functional abilities at all stages of a person's

life .

After a patient has been injured, ill, or disabled. This is by practicing some exercises, manual

therapy, and education, and it helps prevent the exacerbation of some diseases, and speeds

up the healing process, and therefore the importance of physical therapy and its many

benefits and the lack of a physical therapy center in the southern region, and this is why

carrying out the work of a physical therapy center is important to meet the needs of the

population.

The research aims to prepare and theoretical study to design a physiotherapy center to meet

the needs of the city’s residents in all its categories, so that the largest number of

physiotherapy methods are collected within one center, and make it the correct destination for

physical therapy through the use of an architectural design method that achieves efficiency in

providing places designated for physical therapy.

To achieve this, the study relied on the descriptive analytical method, so that the planning and design

criteria of the physiotherapy centers were studied, as well as the study of similar case studies and their

analysis, and specialized books and scientific studies in addition to the electronic sites were dealt with,

and the land was approved based on a proposal from the Municipality of Hebron, and accordingly, it

was taken into account. Strategies and conditions for work, and accordingly the study was conducted

and the presence of site influences was examined.

It must be taken into consideration that the project includes all the wards that we need and that provide

natural treatment for most accidents and diseases prevalent in recent periods.
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The study and analysis were carried out on the approved site and the extent of its influence and impact

on the environment, and the topography of the site and the environmental influences were taken into

consideration in order to arrive at a design that is in line with the nature of the site and is

environmentally friendly with the aim of making use of nature's capabilities in heating and ventilation

as much as possible
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١

:تمھید١.١

تعتبر الصحة حق اساسي من الحقوق االساسیة ،و ھي تعتبر عملیة شمولیة ترتبط بالنھوض االقتصادي ، 

یستخدم العالج الطبیعي أسالیب مختلفة ، حیثطب العالج الطبیعي لھ أھمیة كبیرة االجتماعي ،و السیاسي، لذلك 

ذلك نعمل على توفیر مركز العالج ول. الستعادة توازن المریض النفسي والجسدي وتحسینھ والمحافظة علیھ

. الطبیعي الذي  یوفر  سبل الراحة و األمان و تحقیق الھدف المنشود بالعالج و دمجھ بالمجتمع

.

:مشكلة البحث١.٢

:عدة محددات لھا الدور في تحدید و إعاقة سیر العمل في ھذا البحث و كان لھا أثر في تحدید النتائج و ھي ھناك 

عدم توافر المعلومات الكافیة من المراجع .

 عدم توفر مراكز تأھیل في المنطقة یمكن االستفادة منھا.

 عدم وجود الوعي الكافي لدى الناس و الحاجة الملمة لوجود مركز العالج الطبیعي

:أھداف البحث١.٣

كافة أنواع ل تقدیمیكون حل للمشاكل الموجودة من خالیھدف المشروع على إقامة مركز عالج طبیعیحیث 

توفیر سبل من المشروع الذي یتضمنو االھمیة الخدمات الطبیة ولكن قسم العالج الطبیعي ھو الجزء األكبر

األطفال وأیضا من كبار السن او (لكافة الفئات العمریة في ھذه المدن .الراحة و االمان و كیفیة دمجھ بالمجتمع 

...) .فئة الشباب 

:منھجیة البحث١.٤

التصمیمیة التي والتخطیطیةتعتمد الدراسة على المنھج التحلیلي والوصفي، حیث سیتم  دراسة األسس والمعاییر

، وكذلك تحلیل حاالت دراسیة مشابھة، وأخذ المعلومات لمراكز العالج الطبیعيیجب مراعاتھا لتصمیم 

لعلمیة، باالضافة الى المواقع النظریة من مصادرھا المختلفة، بما في ذلك الكتب المختصة والدراسات ا

االلكترونیة، وعمل زیارات میدانیة للموقع، وكذلك عمل الدراسات البیئیة بما تحتاجھ المنطقة للخروج بنظرة 

.شاملة وللوصول الى افضل وأنسب المعاییر التي تتضمن نجاح التصمیم



٢

:ھیكلیة البحث١.٥

:فصولیقسم البحث الى خمسة 

المقدمة، حیث یتكون من التمھید واألھداف المرجوة من البحث، باالضافة الى المنھجیة :الفصل األول

.المتبعة في جمع المعلومات

میمیة لمركز العالج الطبیعي التصالتخطیطیة والمعاییر:الفصل الثاني.

الحاالت الدراسیة، سوف یتم فیھ تناول حالتین دراسیتین ، حیث یتم تحلیلھا واالستفادة :الفصل الثالث

.االستفاده منھو دراسة العالقات الوظیفیة ومحتویاتھ في اعداد البرنامجمن

تحلیل األرض، سیتم تحلیل شامل لقطعة األرض المراد العمل علیھا، حیث سیتم تحدید : الفصل الرابع

الیھا، وطبوغرافیة األرض، ونوع المباني المحیطة باألرض، وكل ما یلزم من أجل طریقة الوصول

.تصمیم المشروع

برنامج المشروع، حیث سیتم فیھ تحدید الفراغات التي یتكون منھا المشروع بناء على :الفصل الخامس

یان جدول المساحات تناولھا، وبمیمیة والحاالت الدراسیة و العالقات الوظیفیة التي تمالمعاییر التص

.التي یتكون منھا المشروع
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الفصل الثاني
الصحیة مراكز معاییر تخطیط وتصمیم 
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مراحل تصمیم المركز الصحي2.2.2



٤

:الصحیةالمعاییر التخطیطیة للمراكز 1.2

جوھره عبارة عن صناعة القرارات الحالیة في ضوء تأثیراتھا المستقبلیة ، والتخطیط ھو العملیة لتخطیط في ا
ألھداف لعداد للتغیر، وفقااوتقدیر الموارد المتاحة واستعمال ھذا التحلیل في احتیاجاتالتحلیل لبیانات وتحدید

التي تھدف إلى زیادة الدارة یط على أنالعالمیة یعرفون التخطمقصودة ومحددة مسبقا، وخبراء منظمة الصحة
بأقصى حد من المنافع الصحیة وبأقل األفرادفاعلیة البرامج والخدمات الصحیة التي تزود أكبر عدد ممكن من 

تكالیف وتنمیة جمیع الخدمات المعنیة بالصحة بصورة منظمة للنھوض بالصحة واستعادتھا والوقایة من 
.المرض

:ر نشاطات متعددة وتمر بما یليتتم عملیة التخطیط عب

:الصحيتحدید موقع الخدمة للمركز 2.1.1

عیش فیھا سكان یتوقع أن یشملھم المركز الصحي بخدماتھ وذلك عن طریق رسم یوالمقصود بھا المنطقة التي 
الحدود الجغرافیة للقاعدة السكانیة المراد خدمتھا وتحدید ھذه المنطقة ھام جدا إذ على ضوئھ یتم تحدید حجم 

.الالزموالعالج فیھ ونطاق خدمات التشخیص األسرةالمركز الصحي وعدد 

:التالیةمیة لمواقع الخدمات الصحیة الشروط واعتمدت المعاییر العال

 العامة التي تعمل داخل ومحطات المواصالتأن یكون الموقع على اتصال بشبكات الطرق الرئیسیة
.نطاق المركز 

و الصرف والھاتف مثل خطوط الكھرباء األساسیةن یكون الموقع قریبا من شبكات الخدمات العامة ا
.الصحي

 ویفضل اختیار البیئي،توفر الھدوء النسبي في أرض المشروع والبعد عـن الضوضـاء والتلوث
.الصحیةمراكز الخدمات إلنشاءالمرتفعة و الخالیة األماكن

 الخضراءیجب إحاطة الموقع بالحدائق والمساحات.
 معھا وذلك أن یتماشى المشروع فاألفضلإذا كانت أرض المشروع منحدرة ذات مناسیب مختلفة

.مستوىیسمح بوجود أكثر من مدخل و أكثر من 
مراعاة إمكانیة التوسع المستقبلي.

:ز الصحيالمركتحدید توجیھ مبنى 2.1.2

من الشمس و الریاح في التوجیھ، حیث یوجھ المبنى باتجاه كل أما بالنسبة لتوجیھ مبنى المركز فإنھ یتحكم 
في حین یكون المبنى موازیا للریاح الغیر المرغوب فیھا ، أما بالنسبة للتوجیھ األثرالجید،الریاح السائدة و ذات 



٥

الخدمة و صاالتبالنسبة لحركة الشمس ، فیتم توجیھ غرف المرضى جنوبا أو جنوبا شرقیا ، ویتم توجیھ 
.المعالجة من الشمال الشرقي إلى الشمال الغربي نحو الشمال

:مةعامبادئ معماریة ومتطلبات 2.1.3

 یمكن إقامة المركز الصحي من مبنى أو عدة مباني منفصلة حسب التصمیم المعماري مع مراعاة
.بطرق مناسبةاالربط بینھ

 واالرتداداتونسب البناء االرتفاعاتالتقید بأنظمة البناء المعتمدة من حیث.
استخدام مواد العزل الحراري والصوتي المناسبة في المشروع.
یجب عائق،باإلضافةحیث یجب أن تحصل غرفة المریض على ضوء النھار دون : الطبیعیةاإلنارة

.ومھواة جیداان تكون الممرات مضاءة 
متر٢.٢یقل عرض الممرات الداخلیة الواقعة بین العیادات عن أال:الممرات.

:الصحیةالتخطیط في المراكز مجاالت2.1.4

المجتمع المحیط بالمركز والمتوقع أن یستفید من خدمات المركز ألفرادالصحیة االحتیاجاتدراسة .١
.دراسة أي معوقات یمكن أن تعترض إنشاء ھذه الخدمة وإیجاد الحلول المناسبة لھاالمختلفة مع

التنسیق بین مختلف الوحدات التشغیلیة في المركز الصحي لضمان التنفیذ الجید لخطة المركز .٢
.التشغیلیة

:وصول إلى المركزطریقة ال2.1.5

 الرئیسيیجب أن یكون للمركز الصحي مدخل وحید رئیسي للسیارات من الشارع.
استعالماتوجود مدخل رئیسي للمشاة و یلحق بھ مركز وكذلك یفضل.

:الصحیةالمعاییر التصمیمیة للمراكز 2.2
والتشخیص كان البد من تطور مماثل في تخطیط و تصمیم العالج مع تطور الكبیر في أسالیب
ھذا مع العلم بعدم وجود اتجاه واحد ثابت في تصمیم مراكز ادارتھا،مراكز الخدمات الصحیة و 

ولكن ھناك الكثیر من المبادئ و الطرق المعماریة التي یجب اتباعھا و تطبیقھا الصحیة،الخدمات 
.لھاالتصمیمي االتجاهظر عن على كافة المراكز الصحیة بغض الن

الواجب مراعاتھا في تصمیم المراكز األساسیةالتصمیمیة االعتباراتومن 2.2.1
:الصحیة

 ولذى فإن ،التي یجب مراعاتھا في تصمیم المراكز الصحیةاالھتماماتمن أولى ھذه : اإلنسانيالبعد
، و بالتالي فھي من أساسیات التصمیم العالجإنسانیة مبنى المركز الصحي تعتبر من ضروریات

و الراحة النفسیة و الجسدیة سواء في اإلحساسباألمانفیجب على المركز الصحي أن یعطي للمریض 
.فراغاتھ الداخلیة أو الخارجیة 

توفیر خاللمع موضوع الصحة العامة و ذلك من مئیتالیجب اختیار موقع طبیعي بیئي : البعد البیئي
على المحیط وأن یكون مشجرا و نظیفا و معرضا اإلطالةبعض الشروط الرئیسیة كالموقع المرتفع و 

.الجیداألثرللشمس باتجاه الریاح السائدة ذات 
 في المراكز الصحیة تكون عرضة أكثر من غیرھا من األقسامھناك بعض : لالمتدادالقابلیة

ھذه باحتماالتوظائف المصمم لمبنى المركز الصحي التنبؤ و التوسع و یكون من األقساملالمتداد
.و نسبھا االمتدادات
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:مراحل تصمیم المركز الصحي2.2.2

 وسعتھالصحي زمستوى المركتحدید نوع.
تحدید مساحة المركز الصحي.

:ویتوقف تحدید مستوى ومساحة المركز على
 ظروف الموقع .
عدد السكان المطلوب خدمتھم .
التخصصات المطلوبة بھانوع.
أنواع الخدمات الطبیة المطلوبة بھا.

:في خمس مجموعات رئیسیةاقسام المراكز الصحیة ویمكن تصنیف ھذھ

.وتشمل الحركة الداخلیة ، الخارجیة و حركة التموین: عناصر الحركة –1

.خدمات التمریض-٢

:الداخلي وتشملالعالجخدمات التشخیص و-٣

 العیادات الخارجیة.
 األشعةقسم.
والدة قسم ال.
 قسم الطوارئ.
قسم المختبرات.
الطبیعي العالج قسم.
قسم العملیات.

.خدمات اإلدارة غیر العالجیة* اإلدارة العالجیة خدمات *:وتشملاإلدارةخدمات -٤

.مواقف السیارات- المناطق الخضراء -الموظفینخدمات - المخازن العامة -التعقیم -الخدمات العامة وتشمل -٥

 قسم الطوارئ.
في حد ذاتھ ،حتى إن وجد داخل منفصالوأصبح لھذا القسم مؤخرا أھمیة كبرى و أصبح یعتبر قسما 

.مبنى المركز الصحي ، كما ارتبط ارتباطا وثیقا مع معظم أقسام المركز

لھ عالقة مع مدخل الخارج ویكونمن المفضل أن یكون لھذا القسم مدخل خاص ممیز و یسھل الوصول إلیھ من 
.تماما عن مدخل المركز الرئیسيمنفصالالعیادات الخارجیة، بشرط أن یكون 

:وإن أھم فراغات ھذا القسم ھي

.ألولياللعالجم وتكون مجھزة)٤*٥(مساحة كل غرفة :الطوارئغرف عالج - ١

غالبا ما تكون ھذه الغرف بین ھذا القسم و قسم العیادات الخارجیة مع وجود أبواب : والعالجغرفة الفحص -٢
على كل منھا ، لذلك یمكن استخدامھا في حالة الكوارث و الحاجة لمزید من الغرف سواء في قسم الطوارئ أو 

.العیادات الخارجیة

.األطباءوالممرضین غرف -٣
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الحركة داخل قسم الطوارئخطوط 

محاضرات في تخطیط و تنسیق المستشفیات ، م ھشام علي: المصدر 

:المختبرات

وقسم األشعةوالتحالیل الخاصة بالمرضى، وھو الجزء المكمل لقسم االختباراتھي إجراء األساسیةوظیفتھ 
للسریر الواحد ٢م٥.٠الفحص، ویتوقف حجمھ على حجم المركز الصحي حیث تقدر مساحتھ عل أساس 

.بالمركز

:التي یجب مراعاتھا عند تصمیم المختبراتاألساسیةالمعاییر 

أن یكون داخل أو قریب قسم التشخیص والمعالجة
ة في الفصلتصمیم المختبر على أن یكون مفتوح وتستخدم القواطع المتحرك
یجب أن توجد غرفة غسیل وتعقیم

:ویمكن تقسیم قسم المختبرات في المركز الصحي إلى خمس مناطق رئیسیة وھي
 االنتظارمنطقة.
بنكالدم
وحداتالعمل
الجزءاإلداري

:التأھیلالطبیعي و إعادة العالج قسم

.المرضى، بقصد إعادة الحیاة الطبیعیة عالج التي تستخدم في العالجیةالطبیعي ھو الطریقة العالج 

:القسممكونات 
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وتشمل فراغین : الطبیعيالعالجمنطقة.منطقة الكشف والتقییم الطبي،منطقة الموظفین..منطقة استقبال 
:رئیسیین وھما

وفیھا تمارس التمارین الریاضیة، حیث یوجد فیھا أجھزة للتمارین، ویلحق بھا صالة : المنطقة الجافة
.ریاضیة كبیرة للنشاطات المختلفة

 على برك ماء للعالج بأحجام مختلفة، إضافة إلى غرف الغیار يوتحتو: المبلورةالمنطقة
األشخاص الذین یعانون من مواجھة صعوبات في القدرة إلى تأھیل العالج ویھدف ھذا :.والحمامات

.على الحركة  

ومناظر إطاللةتعتبر من العناصر الضروریة والمھمة في المراكز الصحیة، حیث توفر :المناطق الخضراء
وقد تصل مساحة المناطق الخضراء . المختلفة فتشعرھم بالراحة النفسیة والھدوء األقسامجمیلة للمرضى في 

.النسبة، ولكن في حالة عدم توفر المساحات الكافیة تقل ھذهاألرضمن مساحة % 75في المراكز إلى 
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الفصل الثالث

الحاالت الدراسیة

المقدمة 

الطرق المھمة في تقصي و جمع المعلومات و الببیانات التحلیلیة و الضروریة تعد الحاالت الدراسیة احدى 
یستعرض ھذا الفصل حاالت دراسیة ".مركز عالج طبیعي في الخلیل" الداعمة في تصمیم المشروع المقترح 

الموقع و مشابھة للمشروع المقترح ، حیث یتم تحلیلھا من ناحیة الفكرة المعاریة و المعالجات الھندسیة لمشاكل 
االشكالیات و المكونات ، من خالل المساقط االفقیة و الواجھات و المقاطع الطولیة و العرضیة ، للوصول الى 

.الحلول البیئیة و االیجابیات و السلبیات في كل حالة

)مركز ھشام الصقر للقلب(الحالة الدراسیة االولى  3.2

:وصف عام للمشروع  3.2.1

عادة ما ینظر إلى المباني الطبیة على أنھا مسافات . في منطقة صباح الطبیة ، الكویتیقع مركز ھشام الصقر 
. لھا دالالت سلبیة ، خاصة عند اإلشارة إلى مراكز إعادة التأھیل حیث یقیم المرضى لفترات طویلة من الوقت

وبناء مساحة إیجابیة ، ھو تغییر ھذا المفھومالھدفلذلك ، في عملیة تصمیم مركز ھشام ألمراض القلب ، كان 
.قادرة على العمل كمركز للنشاط االجتماعي ، ولیس مجرد مركز طبي

:یھدف المشروع  الى الوصول  الى :اھداف المشروع3.2.2

.تصمیم فعال سھل االستخدام یشمل جمیع متطلبات الملخص المعماري•

.بالراحة النفسیة توفیر االطاللة الجمیلة التي تجعل المریض یشعر •

.توفیر بیئة مناسبة مریحة تشعر المریض بالراحة وعدم الخوف •

:ة الفكرة التصمیم3.2.3

مركز متم استخدام المخطط التشریحي للقلب وآلیتھ داخل جسم اإلنسان بالكامل لتصمیتقوم فكرة المشروع بانھ 
القلب ھو العضلة المركزیة للجھاز ، ع بحیث المشروتقوم فكرة حیث ) مركز إعادة تاھیل القلب(ھشام الصقر 

."والتي تضخ الدم لتغذیة باقي األعضاء والخالیا داخلھ

:تحلیل الموقع3.2.4

یقع مركز ھشام الصقر في منطقة صباح الطبیة ، الكویت
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موقع المشروع(2.1) :الشكل

,https://www.google.com/maps): المصدر 2020)

تحلیل المشروع2.2.5

:حلیل الموقع العامت2.2.5.1

تم اختیار موقع المشروع على منطقة مشرفة ومطلة على البحر الذي یظھر في الصورة أعاله وحیث ان الموقع 
الجمیلة التي تشعر األشخاص بالداخل واھمیتھ جزء من المشروع بحیث تتمیز المنطقة بالھدوء واالطاللة 

.والخارج بالراحة واالطمئنان الذي یعتبر جزء من العالج 
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موقع المشروع(2.1) :الشكل

,https://www.google.com/maps): المصدر 2020)

تحلیل المشروع2.2.5

:حلیل الموقع العامت2.2.5.1

تم اختیار موقع المشروع على منطقة مشرفة ومطلة على البحر الذي یظھر في الصورة أعاله وحیث ان الموقع 
الجمیلة التي تشعر األشخاص بالداخل واھمیتھ جزء من المشروع بحیث تتمیز المنطقة بالھدوء واالطاللة 

.والخارج بالراحة واالطمئنان الذي یعتبر جزء من العالج 
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:تحلیل المسقط االفقي3.2.5.2

GROUND PLANE

المصدر

https://static.dezeen.com

1- Main entrance
2- Lobby
3- Information desk
4- Service office
5- Cafeteria
6- Lecture hall
7- Coffe area
8- Waiting area
9- Reception
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المصدر

https://static.dezeen.com

1- Waiting hall
2- Clinic
3- Doctor restroom
4- Staffe lounge
5- Nurse restroom
6- Reception
7- Patient  education
8- Prayer room
9- Screening room
10- Doctor office
11- Examination  room
12- Male changing room
13- Female changing room
14- Male gym
15- Female gym
16- Emergency room
17- Meeting room
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المصدر
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Second floor

1- Wa ng hall                        8- emergency room        15- relaxation
2- Clinic                                   9- changing room 16-telemetry
3- Doctor restroom              10- gym                               17-staff cubicies
4- Staff lounge                      11- trake
5- Nurses restroom              12-electrotheray
6- Mee ng room                  13- female restroom
7- Pryer room                       14-male restroom
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:ل الخارجي للمبنى شكال

مكسو المركز من الخارج  بالحجارة التي یمیل لونھا الى اللون األحمر باإلضافة الى القاعة الحراء داخل 
الى الفتحات الزجاجیة توحي بانھ مركز ثقافي  اكثر من انھ ةوواجھاتھ المكسوة  الحجارة باإلضاف،المركز

.مركز صحي

.حیث كان المھندسین یقومون بالتركیز في التصمیم على توفیر بیئة صالحة للمرضى  

:إیجابیات المشروع 

مفید على عملیة یعتمد مفھوم الرعایة على فكرة أن البیئة اإلیجابیة والمحفزة تزید من رفاھیة المرضى ولھا تأثیر 

لكن مبنى كجزء من محیطھ لم یكن طموح التصمیم ھو إنشاء مركز بمظھر مبنى صحي و.إعادة التحقق

.والمجتمع
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:الحالة الدراسیة الثانیة 

:مركز إیجمونت إلعادة التأھیل٣.٢

:وصف المشروع٣.٢.١

مكانة باعتبارھا المؤسسة الرائدة في الدنمارك لألشخاص ذوي Egmont High Schoolتحتل مدرسة 

. اإلعاقات الجسدیة

الشكل الخارجي للمشروع  ):(3.12الشكل

)٢٠٢٠، /https://www.archdaily.com(: المصدر
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:وصف عام للمشرع 

أي انھ باستخدام التلج لمسافات طویلة ودورة في استاعدة یتمحور ھذا المركز بشكل كبیر حول العالج المائي 

.التوازن والوعي ، واستخدام الماء الساخن في حوض حمام السباحة لھ دور كبیر في  العالج 

:الفكرة التصمیمیة٣.٢.٢

المیزة .یتركز التصمیم المعقد حول غرفة المالبس التي تشكل محوًرا وظیفًیا محاًطا بوظائف الترفیھ المختلفة

یتم الوصول إلى القمة إما عن . الرئیسیة ھي منزلقة مائیة یمكن الوصول إلیھا لمستخدمي الكراسي المتحركة

متًرا ، یمكنك االستمتاع بإطاللة على حمام السباحة ٩٠طریق الساللم أو المصعد ، وقبل االنزالق لمسافة 

مائیة لتدریب الطالب على الشعور بالتوازن والوعي سیتم استخدام الزالجة ال. والمنظر باتجاه جزیرة إندالف

.الجسدي ، كما یمكن الوصول إلى المسابح عبر ساللم وكراسي متحركة مطورة 

یحتوي حوض العالج المائي بالماء الساخن على قاع قابل للتعدیل لدعم االحتیاجات المختلفة للتمرین وقاعة 

لد مناظر السقف الدینامیكیة مع الحاجة إلى ارتفاعات معینة متعددة الوظائف ، كتوسیع للحوض الحالي ، یو

. تكسر المعاییر الحالیة وتساعد على تطویر أحدث ما توصلت إلیھ التكنولوجیا في مجال اإلعاقة. للزالجة المائیة

إنھ یمنح المدرسة مرافق مھمة ومطلوبة بشدة ، مع فرصة للجمع بین تدریب المھارات المعرفیة واالجتماعیة

.والتدریب البدني
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:مركز إیجمونت إلعادة التأھیل

: الموقع٣.٢.٣
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):الطابق األرضي (االفقي تحلیل المسقط 

المسقط االفقي للطابق االرضي

)٢٠٢٠، /https://www.archdaily.com: (المصدر
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الموقع العام
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الشعور بالراحة (یتمیز الموقع العام باحاطة المبنى بالمساحات الخضراء التي لھا دور كبیر في تحقیق 

.التي لھا دور كبیر من اجل االستفادة من العالج )واالسترخاء واالطمئنان

3d  shot
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ایجابیات وسلبیات المشروع٣.٣.٥
3.3.5.1ایجابیات المشروع:

 وجود ساحة وسطیة تعمل على ربط الكتل بشكل مباشر مما یعطي قوة للتصمیم.
استخدام مواد حدیثة وموحیة للنشاط في المبنى.
 األشخاص داخل المبنىمساحات االضاءة مدروسة بشكل جید بحیث ال تؤثر على.
وضوح محاور الحركة وسھولة التنقل بین اجزاء المشروع .
استخدام اسالیب انشائیة حدیثة.
مراعاة الجوانب البیئیة فالتصمیم.

3.3.5.2سلبیات المشروع :

ة    ى كاف ور األرض عل ي كنت رق ف ف
.انحاء المشروع

3.4االستفادة من الحالة الدراسیة :

تخدم       ام المس كل والنظ ن الش تفادة م م االس ة       ت ى نفس ل المبن ات داخ ع الفراغ رق توزی ي ط ف
.وأیضا تم االستفادة من الواجھات 
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الفصل الرابع
تحلیل األرض

تمھید٤.١

الموقعالجغرافي٤.٢

المناخوالبیئةفیالخلیل٤.٣

درجةالحرارة٤.٣.١

حركةالشمس٤.٣.٢

حركةالریاح٤.٣.٣

اھمیةالموقعالمقترح٤.٥

)ابوكتیلة –الخلیل (مركز العالج الطبیعي الموقعالمقترحلتصمیم٤.٦

موقعاألرضومساحتھا٤.٦.١

الطبوغرافیة٤.٦.٢
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:تمھید4.1
وبیئتھ الداخلیة الموقع العام القائم بالمنطقة محیط بدراسةعند القیام بتصمیم َاي مشروع ینبغي القیام 

،بحیث تصان العناصر القائمة وعالقاتھا بالتصمیم المقترح في تألیف وتناغم لتحقیق فائقةبعنایھ والخارجیة 
،حیث توضح مقاسات االرض المقترحة للبناء التصمیم االمثلفلذلك یجب إعطاء فكره عامھ عن عناصر الموقع 

وعالقھ الموقع بالشوارع والخدمات المحیطة ،واتجاه الریاح السائدة والضجیج ومسار الشمس وكذلك قوانین 
.البناء السائدة في ذلك الموقع

:الموقع الجغرافي4.2
ا ، محافظة الخلیل ھي محافظة فلسطینیة واقعة في جنوب الضفة الغربیة م 997حتھا تبلغ مس دھا  و²ك تح

ات    بینمامن الشمال محافظة بیت لحم  ر محافظ ي أكب یحدھا الخط األخضر والبحر المیت من الجھات األخرى وھ
ن   % 16الضفة من ناحیة المساحة والسكان حیث تبلغ مساحتھا  ة م من أراضي الضفة الغربیة،وتتكون المحافظ

ا        قریة ومدینة ابرزھا الخلیل ودورا ویطا 100 ین ھم ین لالجئ ى مخیم افة إل ول باإلض ة وحلح والسموع والظاھری
روب وار والع ل(الف ة الخلی ع محافظ والي  )موق ل ح ة الخلی كان محافظ دد س غ ع مة 762.541،و یبل از (نس الجھ

.)٢٠٢٠المركزي لإلحصاء الفلسطیني

.یوضح حدود محافظة الخلیل: )1.4(الشكل

.https://hebline.wordpress.com: المصدر
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:مناخ مدینة الخلیل 4.3

الذي : المتوسط االبیض بالنسبة لمناخ مدینة الخلیل فیوجد نمطین من المناخ في محافظة الخلیل ، مناخ البحر
والذي یتمیز أنھ ماطر دافئ نسبیًا شتاءًا وحار جاف صیفًا ، الغربیة والشمالیة یسود معظم مناطق المحافظة

الشرقیة لجبال الخلیل وساحل البحر المیت والذي یتمیز المنحدرات الذي یسود : راويوالثاني المناخ الصح
. ارة المرتفعة والجفاف صیفًا لحربالدفء شتاءًا وا

شتاءًا ، ومعدل مطرھا السنوي یصل الى ٧°ل الى بینما ینخفض المعد٢١°أشھر الصیف حرارةإذ یبلغ معدل 
٥-٩شتاءًا بین تتراوح معدالتالحرارةملم وتتأثر بالمنخفضات القادمة من قبرص وأوروبا عمومًا ، و٥٨٩

إرتفاع المنطقة ویھطل المطر بشكل متقطع على المحافظة لكنھا تتمیز بمعدل ف باختالفدرجات مئویة وتختل
فیھا حیث اعتدال الطقس صیفا ملم ، أما صیفًا فتعد الخلیل من مناطق ٥٠٠- ٦٠٠وح بینیتراھطول جید 

درجة مئویة٢٤-٢٧بین تتراوح معدالت الحرارة 

.صیفًا ٢٢°التي قد تصل ألدنى من اعتدال حرارتھا وتعد المناطق الجبلیة المناطق الجاذبة للزوار 

)https://weather.com(.

:درجة الحرارة ٤.٣.١

ة            وفیر الطاق ذلك ت اء ،وك واد البن ع وم ار موق میم واختی ة التص ي طبیع تلعب درجة الحرارة دورا ھاما ف
اف    ،وصیفا ، لذلك تعتبر دراستھا عنصر مھم من عناصر التحلیل  ن ج درج م ى تتمیز محافظة الخلیل بمناخ یت ال

ة    ،ردن في الشرقشبھ جاف وتزداد شدة الجفاف باتجاه صحراء النقب في الجنوب ، ووادي األ ز محافظ ا تتمی كم
.)https://weather.com(الخلیل بصیف حار وجاف

:حركة الشمس٤.٣.٢

المعماري وذلك بھدف التصمیمفي المعماریةھم األسس اتعتبر دراسة حركة الشمس من 
ي تحتعلى المباني تأثیر الظل والظاللتحدید اطق الت ة أي المن ارة ج اوذلك لمعرف ة   إلىإن طبیعی
یة        إنارةصناعیةالمناطق التي تحتاج إلى وأي تخدام الكواسر الشمس ى اس ة إل در الحاج ة ق ومعرف

.ھافي بعض المناطق عن غیر

:حركة الریاح  من األمور المھمةالتي یجب اخذھا بعین االعتبار:حركة الریاح٤.٣.٣

:في فصل الشتاء

علیھا اضطراب الھواء وھبوب ریاح ویترتب : الریاح المرافقة للمنخفضات الجویة-١
.جنوبیة غربیة عاصفة ممطرة في الغالب
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وھي ریاح شمالیة غربیة باردة نسبیًا، تعمل على : ریاح تعقب المنخفضات الجویة-٢
.تصفیة الجو من الغیوم

وھي تھب قبل مرور المنخفضات الجویة التي تتركز في شرق حوض : الریاح الشرقیة-٣
ھي باردة جافة لقدومھا من المناطق الشرقیة الباردةالبحر البیض المتوسط، و

:في فصل الصیف 

بحریة قادمة نھارًا من أنسمھأغلبھا تھب على شكل : الریاح الغربیة والشمالیة الغربیة--١
.البحر المتوسط، وھي تلطف حرارة شھور الصیف السّیما في المناطق الجبلیة

جزءًا من الریاح الموسمیة، وھي جافة وحارة وتعتبر: الریاح الشرقیة والشمالیة الشرقیة-٢
.نسبیًا وتھب خالل أواخر الصیف

وتھب من المناطق الجنوبیة وتكون حارة جافة محملة بالغبار في : الخماسیینریاح -٣
الصیف

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=2409&fbclid

:اھمیةالموقعالمقترح٤.٥

 منطقة مطلة على الشوارع الرئیسیة

منطقة منبسطة لسھولة الحركة و التسھیل على المرضى وعدم اضفاء مجھود علیھم

 منطقة غیر معرضة لالزعاج بشكل كبیر
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تحلیل أرض المشروع 

:مركز عالج طبیعي في الخلیل لتصمیمالموقع المقترح . 3.4

.تقع األرض في المنطقة الشمالیة لمدینة الخلیل و تحدید في منطقة واد ابو كتیال 

:ع األرض ومساحتھاموق. 1.3.4

عبارة عن قطعة تقریبا مربعة في منطقة واد ابو كتیال وھي مطلة على الشارع الرئیسي وھي تقع األرض 

الشكل التي تیلغ مساحتھا خمسة دونم 
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موقع المشروع المقترح
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الشوارع الرئیسیة المحیطة لمقترح قطعة االرض

المصدر 

https://www.google.com/maps



٣٠

المصدر 

https://www.google.com/maps
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المقترح حیث نالحظ انھا شبھ مستویة لسھولة  الحركةخطوط الكنتور المؤثرة على الموقع
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المصدر 

https://www.google.com/maps

٣٢

المصدر 

https://www.google.com/maps

٣٢

المصدر 

https://www.google.com/maps
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الفصل الخامس

برنامج المشروع

تمھید 5.1

لفراغات المعماریة للمشروعا5.2

مساحات فراغات المشروع 5.3

مساحة فراغات اقسام المشروع 5.4
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:تمھید5.1

الجنوب ة، منطق٢٠٢٠عام نسمة في ٢٢٧٧٨٢حوالي البالغ عددھمالخلیل یستھدف المشروع سكان مدینة

وعند االخذ بعین .... )بیت لحم، رام اهللا (حیث یكون نطاق الخدمة للمركز یضم أیضا بعض المناطق الشمالیة 

المقترح سیلبي فان المركز السكان عدد كبیر من ان مدینة الخلیل حیة تجاریا واقتصادیا فأنھا تجلب االعتبار

.والسكانجزء من حاجة المدینة 

:الفراغات المعماریة للمشروع5.2

المشروع الى السكان العالجیة لذا ینقسم المشروع الى وكما اوردنا سابقا فان المشروع یلبي جمیع احتیاجات 

:عدة اقسام، وھي

قسم االدارة .
الطبي قسم الطوارئ والمختبر.
 قسم عالج الرقبة والظھر.
 قسم عالج التوازن عند كبار السن.
 قسم عالج التوازن عند صغار السن.
 قسم العالج بالزیوت الطبیعیة.
 قسم المساج الطبیعي.
 قسم للنزالء.
 وقسم العالج المائي.
 قسم التخزین.

یعتبر العنصر الرئیسي في المشروع وعموده الفقري، : قسم العالج بالزیوت الطبیعیة وقسم المساج 
بحیث یعمل على توفیر أكبر قدر ممكن من الفراغات والمساحات بھدف إیجاد البیئة المناسبة التي تعمل على 

:على النحو االتي،توفیر سبل الراحة واالطئنان واالسترخاء من اجل االستفادةمن العالج  في المركز 

ھوعبارة عن قسم یحتوي على العدید من الممرضین ذوات الخبرة الكاملة :قسم العالج بالزیوت الطبیعیة 
في كافة أنواع الزیوت الطبیعیة واستخداماتھا في العالج ،حیث ان معظمھا ال یوجد لھ  ایة اعراض جانبیة او ایة 

لوضع یتم استخدام بعض الزیوت الطبیعیة تاثیر على المرضى  حیث انھ بعد تشخیص الحالة المرضیة وتحدید ا
.بطرق مختلفة التي تختص بتصحیح وتحسن الحالة الوظیفیة والقدرة على الحركة 

حیث یتم العالج في حوض حدیث مسخن ومجھز بالكامل فوق  األرض ،یتضمن أجھزة :العالج المائي قسم 
العكسیة باإلضافة الى الرافعات االلكترونیة التي داعمة وأدوات مائیة ریاضیة ، ونظام التدلیك المائي والسباحة

.تستخدم لتیسیر الوصول والدخول االمن للمرضى ذوي الصعوبات الحركیة الى حمام السباحة 
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یتم  معالجة األشخاص الذین یعانون صعوبات جسمانیة ناتجة عن مرض ،او :قسم عالج الرقبة والظھر 
سین حركتھم وتقلیل األلم  ، حیث انھ یوجد أجھزة خاصة لعالج دیسك إصابة اوالعجز او الشیخوخة ،وذللك لتح

الظھر والرقبة بدون جراحة  مثل جھاز إزالة ضغط الفقرات  بحیث یعمل على تقنیة حدیثة بسحب الفقرات 
.بصورة تدریجیة لسحب الفقرات لعالج االم الظھر والرقبة 

بارة عن قسم  یختوي على األجھزة التي تساعد ھو ع:قسم عالج التوازن عند صغر السن وكبار السن 
في استعادة التوازن عند الكبار والصغار ،حیث  انھ یكون بوجود المتخصص في عالج التوازن تشخیص الحالة 

األجھزة التي یكون عبارة عن جھاز یجعل المریض یستعید توازنھ دون تدخل باستخدامومن ثم  الیدء بالعالج  
.الجراحة وفقط بشكل طبیعي 

العنایة الفوریة عند الخشیة من أن یؤدي أي تأخیر یوفرالمركز من أقسام غرفة الطوارئ قسم :قسم الطوارئ
أیضا على مختبر طبي یخدم المركز من باإلضافة اال ان یحتوي في العالج إلى معاناة مفرطة أو تھدید للحیاة

.ناحیة الحاجة الى اجراء أي من الفحوصات الطبیة التي قد تلزم قبل المباشرة باي من طرق العالج  الطبیعي 

قد یحتاج بعض األشخاص ألكثر من جرعة من العالج وبحاجة الى ان یبقى تحت المراقبة فقد تم :قسم للنزالء
.یحتاجون للبقاء في المركز تخصیص مكان لألشخاص الذین 

یحتوي ھذا القسم الوظائف االداریة التي تحتاج إلى الھدوء نوعا ما، ویكون في ھذا القسم مدیر : قسم اإلدارة
.المركز الذي یقوم باستقبال الوفود الرسمیة عنده قبل االطالع على الفراغات االخرى في المشروع

:ةیحتوي قسم االدارة على الفراغات التالی

وغرفة السكرتاریة، ویلحق بھ غرفة خاصة باالجتماعات:مكتب مدیر المركز.
مثل رؤساء االقسام والمدربین:غرف الموظفین.
ویتبع لھا قسم الحراسة، والنظافة، والصیانة، وغیرھا من االقسام التي تقدم خدمات :دائرة الخدمات العامة

.للمركزعامة 
وھي الدائرة المسؤولة عن توظیف العاملین، وتطویر إمكانیاتھم وتدریبھم حتى :دائرة الموارد البشریة

.یشغلوا وظائفھم بالشكل االمثل

:فراغات قسم الخدمات

كافیتیریا تخدم المركز وھذه من الوظائف المكملة والضروریة للمشروع، حیث سیكون في المشروع :الكافتیریا
. واألشخاص في المركز والموظفین 

تحت ٣٠منھا خارجي و١٠موقف٤٠نحتاج في الموقع إلى مواقف سیارات عدد : الفراغات الخارجیة
.، باالضافة إلى المساحات الخضراء والممرات والطرق وساحات الجلوس والمداخلالمبنى  



٣٦

:مساحات فراغات المشروع٥.٣

:اقسام فراغات المشروع 

٢×المساحة ماسم الفراغ رقم الفراغ 
١٨٠قسم العالج بالزیوت الطبیعیة ١
١٢٠قسم عالج التوازن عند الصغار ٢
١٣٠قسم الطوارئ ٣
١٠٠قسم عالج التوازن عند كبار السن ٤
١٨٠قسم العالج المائي ٥
١٨٠قسم عالج الرقبة والظھر ٦
٤٠٠ملحقات٧
١٠٠قسم اإلدارة ٨
١٥٠قسم األطباء والممرضین ٩

٢٤٠قسم النزالء ١٠
٣٨٠قسم  المساج الطبیعي ١١
٢٠٠قسم التخزین ١٢

٢٢٨٠المجموع                                    

مساحة فراغات اقسام المشروع 5.4
:فراغات قسم االدارة

المساحةاسم الفراغ رقم الفراغ 
٤٠غرفة المدیر١
٣٠غرفة سكرتیر ٢
٩٠)األطباء(غرف الموظفین ٢
٦٠غرف اجتماعات٤
٣٠انتظار٥

٢٥٠المجموع

مساحات المالعب والصاالت الریاضیة) ٥.٣.١(الجدول

بتصرف الباحث :  درالمص

قسم االدارة مساحات) ٥.٣.٢(الجدول

بتصرف الباحث:  درالمص
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:العالج بالزیوت الطبیعیة فراغات قسم

:عالج التوازن عند كبار السن فراغات قسم

:عالج التوازن عند صغار السن فراغات قسم

المساحةاسم الفراغ رقم الفراغ 
٢٠رئیس القسم غرفة١
٣٠)ممرضین (غرفة العاملین في القسم ٢
١٠٠)٤(العالج عدد غرف٣
٣٠انتظار٤

١٨٠المجموع

المساحةاسم الفراغ رقم الفراغ 
٢٠رئیس القسم غرفة١
٢٠)ممرضین (غرفة العاملین في القسم ٢
٤٠)٢(العالج عدد غرف٣
٢٠انتظار٤

١٠٠المجموع

المساحةاسم الفراغ رقم الفراغ 
٢٠رئیس القسم غرفة١
٢٠)ممرضین (غرفة العاملین في القسم ٢
٦٠)٣(العالج عدد غرف٣
٢٠انتظار٤

١٢٠المجموع

قسم االدارة مساحات) ٥.٣.٣(الجدول

بتصرف الباحث:  درالمص

قسم االدارة مساحات) ٥.٣.٤(الجدول

بتصرف الباحث:  درالمص

قسم االدارة مساحات) ٥.٣.٥(الجدول

بتصرف الباحث:  درالمص
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:العالج المائي  فراغات قسم

:عالج الرقبة والظھر   فراغات قسم

:)   قسمین(المساج الطبیعي فراغات قسم

المساحةاسم الفراغ رقم الفراغ 
٢٠رئیس القسم غرفة١
٣٠)ممرضین (غرفة العاملین في القسم ٢
١٠٠)٢(العالج عدد غرف٣
٣٠انتظار٤

١٨٠المجموع

المساحةاسم الفراغ رقم الفراغ 
٢٠رئیس القسم غرفة١
٣٠)ممرضین (غرفة العاملین في القسم ٢
١٠٠)٤(العالج عدد غرف٣
٣٠انتظار٤

١٨٠المجموع

المساحةاسم الفراغ رقم الفراغ 
٢٠غرفة رئیس القسم١
٤٠)ممرضین (غرفة العاملین في القسم ٢
١٠٠)٤(العالج عدد غرف٣
٣٠انتظار٤

١٩٠المجموع

قسم االدارة مساحات) ٥.٣.٥(الجدول

بتصرف الباحث:  درالمص

قسم االدارة مساحات) ٥.٣.٦(الجدول

بتصرف الباحث:  درالمص

قسم االدارة مساحات) ٥.٣.٧(الجدول

بتصرف الباحث:  درالمص
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