
  المقدمة

 

شهرها أالعالمي و ىالمستو ىهم الدول السياحية علأتعتبر مصر من  •
ذات المناظر والعناصر الطبيعية مثل  ألنها تتمتع باآلثار والشواطىء

 .العيون الطبيعية و الرمال الناعمة التي تستخدم في األستشفاء

   

وعلي ضوء هذه العناصر يتم أنشاء المشروعات السياحية الترفيهية •
العالجية والتي يعتبر مشروعنا أحد هذه المشاريع في منطقة العين 

 .الساخنة علي ساحل البحر األحمر 

 

الترفيه والسياحة من ناحية المستخدمين أما  ىلإويهدف هذا المشروع •
ات عالقفاعلية  تالئم مع الموقع وال ىلإمن الناحية المعمارية يهدف 

 .رهعناصالمشروع و



An Analysed example 

of Hotel & SPA 
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Climatic Study 



Site Use  



Layout analysis 





 :المناطق المفتوحة للعالج الطبيعى 

 

نجح المصمم فى عمل خصوصية تامة للموقع و ذلك بوضغها فى نهاية  

 ارض المشروع

,  نجح فى توزيع الشاليهات بطريقة جيدة لتوفير الخصوصية الالزمة 

 جيد    viewتوفير

 .من محددات الموقع وجود العيون العالجية فى هذا المكان من الموقع 

 بالرغم من توفير الخصوصية نجح فى ايجاد عالقة قوية بالفندق

فى منطقة بعيدة غن هذه  S.P.Aمن نقاط ضعف المشروع وجود ال

 .المنطقة 

 





S.P.A : 

 

فى مقدمة المبانى وذلك ليكون قريب من   SPAوضع ال •
المدخل الرئيسى                               لسهولة  

 . (Day use)االستخدام المباشر 

قريب من الفندق و ذلك لوجود مرافقين او لالستخدام  •
 اليومى للنزالء الغير مرضى

بعيد عن مناطق العالج   spaمن نقاط الضعف وجود ال•
 .المكشوفة 





 :المطعم 

 

 فى منطقة متوسطة بين الفندق و منطقة العالج المكشوفة•

 

   (good view)له مطل جميل على البحر •

 

 يتصل بممر خدمة خلفى خاص لخدمة المطبخ•





 

 قريب من المدخل الرئيسى                  

             

 على الطريق الرئيسى للمشروع                      

          

 بعيد عن المناطق الهامه التى تحتاج للهدوء                     

 

 :مهبط طائرات هليوكوبتر 





 :مناطق سكن العاملين 

 

 فصلهم عن المشروع يعتبر ميزة•

 

 .فى منطقة غير مطلة على البحر لعدم الحاجه الى ذلك •

 

ن وذلك ليكون اقرب ما يمكن لمناطق  يمقسوم الى مبني•

 العمل



 :المناطق الترفيهية و المالعب 

 
 .وضع المالعب فى منطقة غير مطلة على البحر لعدم الحاجة الى ذلك•

 

   SPAمنطقة االلعاب المائية قريبة من البحر كما انها قريبة من الفندق و •

 

ترفيهى متكامل ولكنه فشل فى جعله قريب من االماكن                   Zoonنجح فى عمل •
 الرئيسية فى المشروع

 

فصل المالعب عن باقى المشروع بغابات النخيل يعتبر من العيوب فى •
المشروع حيث انه كان من الممكن عمل غابات النخيل عند المدخل لتأهيب 

الزائر للدخول و للفصل بين جو الطريق الصحراوى وما بين داخل  
 .المشروع 

 

فصل المالعب الى قسمين مالعب الجولف جزء و باقى المالعب  جزء اخر  •
. 



1- The SPA area 







 SPA 

 

   األنتقاضات•

صغير جدا بالنسبة لحجم المبنى و غير   spaمدخل ال•
 مالئم  

 ممر المستخدمين الى توصيل العالج طويل و ضيق •

 wet areaو ال  dry areaعدم وجود فصل بين •

عدم الفصل بين السيدات و الرجال فى المنطقة المطهرة  •
Relaxation area 

 بطريقة مباشرة  Dry areaيدخل الناس الى منطقة ال •





منطقة الخدمة لهذة المنطقة فصلت بين منطقة   •

 .الغرف

ممرات الخدمات طويلة وغير مناسبة  •

للمستخدمين مع الخلط في العناصر وفئات 

 (.األجنحة) المستخدمين لكل فراغ           

وضع الغرف غير مناسب بالنسبة لباقى  •

 .العناصر المحيطة بها

موقع األدارة جيد مع وجود بعض الغرف  •

 .بدون تهوية





الممر المؤدى الى غرف النوم طويل جدا مع  •

وجود فتحة في نهاية الممر وقد يقتصر 

الطريق على المستخدمين على حسب موضع 

 .الغرفة ألحدى المدخلين

السلم المؤدي لألدوار العليا مغلق بباب وهذا  •

غير مناسب، مع أن فتح الحائط مكانها مناسب 

 .أكثر



Our land Analyses 



Climatic study for our project 

land 



 المناخ

يعتبر البحر األحمر عنصر الجذب الوحيد في منطقة الصحراء الشرقية من خالل الجو المعتدل •
الذى يعتبر أهم عنصر  ألى اقليم يقوم علية النشاط السياحي والذي يجب األ يعرقل النشاط ( المناخ)

 السياحي و حركة السائح 

 

تشير متوسطات النهايات العظمي والصغرى لدرجات الحرارة باالهواء  بالنسبة للهواء والماء أنها •
منطقة مالئمة  للنشاط السياحي طوال العام  أي أن متوسطات دراجات الحرارة للهواء تتراوح بين 

 (م 26-29)

 

 .هي أقصي درجة حرارة يصل لها الهواء في فصل الصيف ( م33) وتعتبر درجة حرارة•

•       

في فصل الشتاء وأقصي درجة حرارة في هذا الفصل  ( م 19-18)وتصل دراجات الحرارة من     •
 (م24)

 

خالل العام وتصل الي اقصاها قي فصل الصيف (م20-18)اما  درجة حرارة الماء تتراوح بين •
 .وتسمح هذه الدراجات بممارسة األنشطة  المائية(م25)



Bubble diagram 



Data for Design 



Entrance 



registration

facilities

shops

main

entrance







































Entrance Zonning 



Examples of entrances 





Items                             L          W 

Person’s machine         9.5m     8.5m 

Bags’ machine            4.25m    3.10m 

Security area equipment dimensions 



• Shape for entrance. 

 

 

 

 

 

• Entrance contains a 

foyer. 



• Entrance shows the 

direct relation with the 

information desk. 

 

 

 

• Information desk for 

checking in & out. 



• Entrance & foyer & 

their direct relation 

with the salons & 

waiting area. 



Examples of salons 



• View of the entrance & lobby and their direct 

relation with stairs that leads to the guest rooms 



Restaurants 
Shapes & Dimensions 



Dimension of table & seats 



Dimensions between the unit 

& the other 



Different examples of 

restaurant plans 





Examples of restaurants 





Kitchen 
Shapes & Dimensions 



Relation between the kitchen 

& the dinning room 



Relation between the kitchen 

& the dinning room 



Kitchen entrance 



 رصيف الشحن

يجب أن يتصل رصيف الشحن  

بطريق فرعي يتصل هذا الطريق  

بالمدخل الرئيسي للمشروع لتسهيل 

 حركة الشاحنات 

الي رصيف الشحن بدون عمل أي 

 خلل في نظام المشروع

 

Platform cargo 



Kitchen 

circulation study 





1. Staff Dining Room 4.4 x 19 

2. Staff Kitchen 2 x 8 

3. Bakery 4 x 5.6  

4. Kitchen 8 x 12 

5. Meat Cold Store 3.2 x 4.4 

6. Fish Cold Store 1.6 x 2.4  

7. Pantry 6 x 4.8 

8. Drinks Cold Store 2.2 x 4.4 

9. Drink Servery 4 x 3.2 

10. Dairy Products 1.6 x 3.2 

11. Meat Preparation 4 x 5.6  

12. Vegetarian Dish Preparation 2.8 x 

7.6 

13. Glass Washing Area 3.2 x 4 

14. Dish Washing 3.2 x 11.6 

Standard areas to produce 200 

meals 



Vegetable Area: 

Work Table 100 x 70 x 85 cm 

Double Sink Unit 280 x 70 x 85 cm 

Wall Shelf Unit 200 x 40 x 60 cm 

Potato Peeler W/Drain 30 x 30 x 20 cm 

Beverage Area: 

Under Counter Fridge 120 x 70 x 85 cm 

Water Boiler 28 Ltr 

Bar Blender  

Orange Juicer 

Basin 70 x 70 x 85 cm 

Floor Drain 30 x 30 x 20 cm 

Butcher & Fisher Area: 

Single Sink Unit 110 x 70 x 85 cm 

Chopping Plate 50 x 50 x 15 cm 

Reach in Fridge 140 x 70 x 205 cm 

Rich in Fridge 70 x 70 x 205 cm 

Sink Unit 120 x 70 x 85 cm 

Chopping Plate 50 x 50 x 15 cm 

Floor Drain 100 x 30 x 20 cm 

Standard equipment 

dimensions 



Administration 
Shapes & Dimensions 



Dimensions of the manager’s 

office 

 :المساحات الضرورية 

 2.30m2موظف عادى 

 2.50m2موظف ذو تعامل مع الجمهور 

 10m2سكرتاريا 

 9m2 – 6موظف بمكتب خاص 

 5m2مشتركة مع موظفين أخريين   موظف

 13.50m2مدير 

 6,70m2سكرتارية  

 9,30m2مدير خدمات 

 



 : يةدارإ نطقةمثال لم

 

وجود المدير فى منتصف القسم •

االدارى يتيح له الفرصة لممارسة 

 عمله االدارى و متابعة الحركة

وضع السكرتارية على عالقة    •

مباشرة مع المدير وفى عالقة مع 

باقى الموظفين حتى تستطيع تنظيم 

 االعمال

يفضل تبديل مكان السكرتارية مع  •

المدير حتى تكون السكرتارية متصلة 

 باالستقبال                

Exemple of an administration 

area 



Dimensions of the employees’ 

offices 





Exemples of offices 



Bedrooms 
Shapes & Dimensions 



a. Shapes of single rooms. 



Example of single room standard dimensions 

Items             L          W 

Room           6 m        4 m 

Bathroom    3 m        2.5 m 

Bed           1.90 m    1.20 m 



In case of having a 

hadicaped area in the 

room the bed 

clearances from the 

rest of the room as 

follow 

Bed Clearances         Distance 

Wright side                  1.33 m 

Left side            min.  0.5 m    to   1 m 

Bottom              min.  1 m    to   1.5  m 



b. Shapes of double rooms 





Example of double room standard dimensions 

Items             L          W 

Room          10m        4m 

Bathroom    3m        2.5m 

Bed           1.90m    1.20m 



b. Shapes of suites 

 



Example of suites standard dimensions 

Items             L          W 

Room          9.5m     8.5m 

Bathroom   4.25m    3.10m 

Bed            1.90m    1.20m 



c. Dimensions of bathrooms 

   Items                             L                           W 

Bathroom 1                  1.80 m                    1.40 m 

Bathroom 2                  2.11 m                    1.22 m 

Bathroom 3                  1.61 m                    0.86 m 



Fitness room 
Shapes & Dimensions 



Plan example 



First Floor Plan for the 

Armory  

Major Dimensions: 

 

Gym Floor - 96 feet x 126 feet 

// Main Offices - 96 feet x 26 

feet  

Kitchen - 16 feet x 20 feet // 

Balconey Width - 16 feet 

  

 

Symbol Key: 

 

 )O) - Offices // KIT. - Kitchen  

(E) - Exits   //  

 

 



Some equipment dimensions 



Fitness room example 



Jakozy 
Shapes & Dimensions 



Dimensions of Jakozy 



Examples of Jakozy 





Sauna 
Shapes & Dimensions 



Dimensions of sauna area & 

the best clearance spaces  







Clinic 
Shapes & Dimensions 



Shapes & Dimensions 



 مكونات العيادات و مساحتها
 

Waiting room                         10*12 =120 square feet 

Receptionist – combination nurse                  6*10=60 

 book keeper……..etc                                                     

Doctor's consulation office                        10*10=100 

Examining room                                             8*10=80 

General storage                                                 3*5=15 

Corridor ,etc…………                                            100 

 



Swimming pools 
Shapes & Dimensions 





Areas of Swimming pools & 

their capacity by persons 







Parking 
Shapes & Dimensions 



a.Kinds of vehicules. 



c. Dimensions of Vehicles 
Items             L            W 

Car              4.7 m      1.77 m 

Lorry          8.35 m     2.48 m 

Bus              12 m         4 m 



d. Car lots examples 





Structure system 



Hollow Blocks System 



H.B Slab Sections 



Flat Slab System 





Panelled Beam Slab System 





R.C Halls 



Frame 



Frame Straining Actions 



Arch With A Tie 



Arch Straining Actions 




