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سكن طالبي في السويداء 

 ألف طالب 20-15عدد الطالب في السويداء بعد استكمال كافة الكليات يقدر تقريبيا بين 

 % ( 15% )20-10نسبة الطالب المقيمين بالسكن 

.  طالب وطالبة 2500عدد الطالب الواجب تأمين سكن لهم  

 % 49ونسبة الذكور  % 51نسبة اإلناث 

 طالبة 1275

 طالبة 1225

 

:  أقسام المشروع 

 القسم السكني: أوالً 

 (وحدات سكنية للطالبات- وحدات سكنية للطالب )

:  1أقسام الوحدة السكنية نموذج 

 : القسم السكني 

 وحدات 8 تتألف من تجمع 2 م18غرف لطالبين مزودة بسريرين  بمساحة -1

. سكنية 

غرف مطبخ مشترك ودورات مياه 4الوحدة السكنية مؤلفة من أربع غرف ولكل 

مشتركة بحيث يكون التوزيع حسب عدد الطالب  

 طالب 10-6مبولة من اجل +مرحاض

( 4) طالبات 8 -6مرحاض من اجل 

مغسلة من أجل طالبين  



 طالب أو طالبات 4دوش من أجل 

خاصة بالوحدة السكنية  (قاعة للدراسة  )مكتبة 

: القسم اإلداري

غرفتين إداريتين   

استعالمات الوحدة السكنية 

بوفيه مع خدمات صحية 

غرفة موظف االستعالمات مع خدمات صحية  

المستودعات وغرفة التدفئة و خزانات الوقود 

 :  2أقسام الوحدة السكنية نموذج

 : القسم السكني 

 وحدات 6 تتألف من تجمع 2 م18غرف لطالبين مزودة بسريرين  بمساحة -

. سكنية 

غرف مطبخ مشترك أو لكل ثمانية 4الوحدة السكنية مؤلفة من أربع غرف ولكل 

غرف مطبخ مشترك 

 ودورات مياه مشتركة بحيث يكون التوزيع حسب عدد الطالب  

 طالب 10-6مبولة من اجل +مرحاض

( 4) طالبات 8 -6مرحاض من اجل 

مغسلة من أجل طالبين  

 طالب أو طالبات 4دوش من أجل 

خاصة بالوحدة السكنية  (قاعة للدراسة  )مكتبة 

: القسم اإلداري

غرفتين إداريتين   

استعالمات الوحدة السكنية 



بوفيه مع خدمات صحية 

غرفة موظف االستعالمات مع خدمات صحية  

 المستودعات وغرفة التدفئة و خزانات الوقود

 

  القسم الخدمي: ثانياً 

: يتضمن األقسام التالية 

 مطعم  -

 كافترٌا  -

 مقهى انترنت -

  م24 *12نادي رٌاضً بأبعاد  -

 :محالت تجارية  

تضمن كل ما يحتاجه هذا التجمع السكني الطالبي من محالت تجارية متنوعة تشمل كل ما ت

يحتاجه الطالب في حياته اليومية   

 داريالقسم اإل: ثانياً 

 يتضمن غرف إدارية وقسم إدارة السكن الطالبي 

 قاعة محاضرات

 مركز طبي

 مركز بريد وصراف آلي

 مكتبة مركزية 

 حدائق وفراغات تعايشية وممرات مشاة: رابعاً 

     طريق تخديمي للسيارات محيط باألرض

 ومواقف سيارات 

 



 

 

 

 :المعايير البيئية

 :على مستوى الموقع العام -

 .زٌادة المساحات الخضراء وخصوصا االشجار  -1

االستفادة من مٌاه االمطار بتجمٌعها واقامة خزانات لذلك واستخدام المٌاه  -2

 .فً ري المساحات الخضراء 

 .على مستوى المبانً -

 .اعتماد المواد المحلٌة والعازلة -1

 .دراسة مساحة الفتح ومساحات النوافذ -2

 .االستفادة من التهوٌة واالضاءة الطبٌعٌة  -3

االستفادة من الطاقات المتجددة فً تسخٌن المٌاه وتولٌد الطاقة  -4

 .ومحطات المعالجة للمٌاه

 

:  المساحات 

 هكتار 4,8مساحة األرض  

اإلقامة والخدمات الخاصة  ) للطالب فً السكن 2 م10-8تم تخصٌص 

 طالبا فً 20000- 15000وباعتماد عدد الطالب بحدود  (بالسكن

- 10الجامعة مستقبلٌا فٌكون المساحة الطابقٌة للسكن بافتراض إن ما نسبته 

حصة  )2م10* 3000من الطالب فقط ٌقٌمون فً السكن الجامعً % 20

 2م30000 =(الطالب من االمتار المربعة

 

 للفرد كمساحة مبنٌة أي ٌخصص 2 م0,1 ٌخصص  :المجمع التجاري

 مساحة المجمع التجاري  2 م300

 2 م1500 كمساحة كلٌة تخصص لهذا الغرض أي 2 م0,5وٌخصص 

 مساحة الحدٌقة 2 م3000 للفرد أي 2 م1ٌخصص : الحديقة 



 1/5مساحة النوافذ )ٌجب أن تكون اإلضاءة جٌدة : قاعة المطالعة : المكتبة 

وتؤخذ المساحات  ( 1/7-1/6المساحة الكلٌة وإذا كانت اإلنارة علوٌة 

 للجلوس من الطرفٌن بما فٌه 2,5-2,2الضرورٌة لكل طاولة باعتبار 

الممرات  

 2م ( 1,8 -0,4)ٌخصص لكل طالب 

 2م1500 تكون المساحة اإلجمالٌة 2 م0,5بفرض تكون المساحة المخصصة لكل طالب 

 . 2م375من الطالب تكون المساحة المبنٌة للمكتبة % 25وبفرض المكتبة تتسع ل 

: المطعم 

 للفرد 2 م0.75 وبفرض تم تخصٌص 1,5 -0,75ٌخصص للفرد 

  2 م560من الطالب تكون مساحة المطعم % 25ول 

 (صالة الرٌاضة البدنٌة واأللعاب ) : نادي رياضي

 من المساحة لكل فرد 2 م0.1ٌخصص 

 2 م288= م 24*12األبعاد النموذجٌة لصالة متوسطة 

 (كرة سلة ,كرة طائرة ,رٌشة ,ألعاب بسٌطة )

 :  القسم اإلداري

 2 م30-20غرفة للمدٌر مع خدمات صحٌة مساحة 

 2 م15غرفة سكرتارٌة 

 2م20-15غرفة نائب المدٌر 

 2 م60قاعة اجتماعات مساحة 

 2 م15 مساحة 12غرف إدارٌة عدد 

خدمات صحٌة للموظفٌن +بوفٌه 

 2 م350 -300المساحة اإلجمالٌة تكون 

 



 

 

 

 

 

 














	1
	خريطة السويداء..
	طريق سويدا المزرعة
	أول منظورنسخ
	q
	G
	RER

