
 

 



 إعادة تأهيل معهد الشهيد باسل األسد
  الالييك سابقًا )–(معهد الحرية 

 الموقع :

ويتألف من ثالثة في منطقة شارع بغداد الواصل بين ساحتي التحرير و السبع بحرات . يقع هذا البناء بقلب المدينة  •
وجناحين واحد شرقي وآخر ،  الواجهة األمامية الرئيسية المطلة على شارع بغداد والمؤلفة من أربعة طوابق :أقسام

 متر مربع تقريبا أما الباحات والحدائق فتبلغ 2680غربي وكل منهما مؤلف من ثالثة طوابق. تبلغ المساحة المبنية 
  متر مربع.7000مساحتها 

 تاريخ البناء  :

 تم االتفاق بين الحكومة السورية والبعثة العلمانية الفرنسية تعهدت بموجبه الحكومة السورية بتقديم 1929في عام  •
 1000 م مربع تقوم عليها البعثة العلمانية الفرنسية ببناء مدرسة الستيعاب 9074قطعة ارض مساحتها تزيد على 

طالب تقريبا. 

 الفرنسية بتشييد هذا البناء الجميل بالحجر األبيض ERLANGER وقامت مؤسسة 1930وضع حجر األساس عام  •
 وبوشر التدريس فيه وكان عدد الطالب في ذلك العام الدراسي 1932وعند انتهائه تم تدشينه في تشرين األول عام 

 طالبا. 80حوالي 

 

     

 



 

 

 أهمية المعهد العلمية : 

يقوم المعهد منذ إنشائه بتدريس اللغتين الفرنسية والعربية من قبل مدرسين فرنسيين وسوريين من مرحلة الروضة حتى 
.  جيدة زادت من عدد طالبه عبر السنوات سمعة علميةو تميز بالبكالوريا. 

 1968 جرى اتفاق بين العالقات الثقافية الفرنسية ووزارة التربية السورية عام 1967بعد التأميم الذى تم عام  •
 مدرسين فرنسيين يقومون الى جانب زمالئهم السوريين 5تعهدت بموجبه العالقات الثقافية الفرنسية على تعيين 
بتدريس اللغة الفرنسية في مختلف المراحل التعليمية. 

 آلت ملكية هذا المعهد لوزارة التربية السورية التي حافظت على الطابع الذى انشىء على أساسه 1978في عام  •
هذا المعهد. 

 ثم باسم الشهيد " باسل حافظ األسد " تكريما لذكرى هذا 1961سمي المعهد باسم " معهد الحرية " في عام  •
. 1994 كانون الثاني 21الشهيد الذي أتم دراسته في هذا المعهد واستشهد بتاريخ 

 اختير هذا المعهد ليكون مركزا رائدا لتعليم اللغة الفرنسية وذلك بعد اتفاق ثقافي جرى بين 1992في عام  •
 خبراء فرنسيين 4 ويقوم على تطبيقه 1992الحكومتين السورية والفرنسية . بوشر بهذا المشروع في تشرين األول 

يعملون على تطبيق الطرق الحديثة لتعليم اللغة الفرنسية وتوسيع هذه الخبرة لمدارس أخرى بدمشق وفي كافة 
مدارس القطر. وعلى تأهيل مدرسين سوريين ليكونوا مستقبال مسؤولين تربويين قادرين بدورهم على نقل خبرتهم 

وتأهيل كوادر المستقبل. 

باإلضافة لذلك يقوم هذا المشروع بتطبيق دروس باللغة الفرنسية المعمقة ذات توجيهات علمية وتقنية تعطي  •
الطالب بنهاية دراستهم الكفاءة لمتابعة تحصيلهم العلمي باللغة الفرنسية. كما يقوم بتدريس برنامج خاص يتيح 

 المعترف بها دوليا. D E L Fللطالب الراغبين التقدم المتحان ونيل شهادة 

 أهداف المشروع :

استخدام فراغات المبنى غير المفعلة بشكل كامل و طيلة أيام السنة بما يخدم الغاية األساسية من انشائه و هي  •
الغاية التعليمية باالضافة لتفعيل الساحة الداخلية كفراغ عمراني يخدم الجوار السكني و ذلك عبر تنوع الوظائف التي 
تعمل على احياء المبنى عبر مجموعة من النشاطات المتنوعة المقامة في المعهد باالضافة لتجهيزه بأحدث الوسائل 

 التقنية الالزمة ..
 ادخال وسائل التعليم الحديثة و التعليم التفاعلي •
 العمل على تأهيل و تدريب المدرسين بما يتناسب مع المناهج التعليمية المتطورة •



تحويل المبنى لمبنى مكمل لعمل المدارس الحالية و جعله نواة يعتمد عليها في انشاء المدارس و المناهج و طرق  •
 التدريس المستقبلية ...

 برنامج المشروع : 

 قسم أبحاث لتطوير التعليم : يتضمن :  -1
 قاعات أبحاث و اجتماعات •
 دورات تدريبية لتأهيل المدرسين  •
 قاعة انترنت  •
 مكتبة  •
  6غرف ادارية عدد  •
 استراحة للموظفين  •
  + استراحة + غرفة خدمات + مطبخ )12قسم منامة للباحثين األجانب ( غرف نوم عدد  •

 عامًا و 12قسم النشاطات الطالبية : و يقسم الى قسمين حسب أعمار الطالب و مستواهم العلمي  ( للطالب ما دون  -2
  عامًا ) و يضم كل قسم ما يلي مع مراعاة الفرق في التجهيزات و الفرش الداخلي  :18 حتى 12الطالب من 

 نشاطات فنية :
 قاعة النماذج و الكرتون  •
 قاعة الرسم و النحت  •
 قاعات امتحانية  •
 قاعة محاضرات  •
  غرف ادارية و قاعة اجتماعات و استراحة للمشرفين )4قسم اداري (  •

 نشاطات علمية :

 قاعة فيزياء •
 مخبر علوم طبيعية  •
 مخبر كيمياء   •
 قاعة انترنت  •
 مكتبة  •
 قاعات أخرى   •

 قسم تعليم اللغات : و يقوم بتدريس اللغات الفرنسية و االنكليزية و العربية لألجانب الراغبين بذلك .. و يضم : -3
 قاعات تدريسية  •
 مخابر سمعية  •
 ورشات عمل  •
 مكتبة عادية و الكترونية  •
 غرف مدرسين  •

 

 ) تم فيها الحفاظ على مجموعة sense park الساحة الداخلية : و تحتوي في منسوب سطحها على حديقة الحواس ( – 4

من األشجار  في الموقع و خلق نوع من الساحة التفاعلية التي تعتمد على مجموعة من األفعال من قبل األشخاص لتؤدي 
 الى نتائج تعتمد على مبادئ فيزيائية بسيطة ، تعمل على تحفيز التفكير العلمي لدى مؤديها .

 



 

 

تنتهي الساحة بمسرح مكشوف في الهواء  الطلق مرفوع فوق مجموعة من المدرجات العشبية الضافة التخضير للمنطقة 
بكاملها و  يضم في الفراغ الذي يشكله في المنسوب األرضي مدخالً  للمشروع من الجهة الشمالية باالضافة لمخارج نواة 
الخدمة لمرآب السيارات تحت األرض ... يستخدم المسرح لمتابعة مجموعة من العروض على شاشة ضخمة مركبة على 

 مكعبات معلقة على ممر يصل بين جناحي الكتلة في الطابق األول تعتمد هذه الشاشة خالل عملها على خاليا 3وجوه 
 zeroكهرضوئية مدمجة فيها تعمل على تخزين الطاقة الشمسية خالل ساعات النهار  بحيث تكون غير مستهلكة للطاقة ( 

energy ... ( 

 

        

و في المنسوب ما تحت األرضي مجموعة من صاالت العرض تحتوي على أقسام عرض دائم ألدوات تعليمية قديمة ( 
 مجاهر نحاسية وجدت في مستودعات المبنى ) و لوحة جدارية تضم قائمة بأسماء الطالب خريجي المعهد .. 

 و تضم أيضًا صاالت عرض مؤقت و صالة سينما و قاعة موسيقى باالضافة لخدماتها ...

 



 

 

 دراسة لظل الكتلة 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


