
 

 

 الجمهورٌة العربٌة السورٌة                                                                                                                                                        

       جامعة دمشق

 كلٌة الهندسة المعمارٌة   

 

 

 

 

 

 

                            

 

                               المشروع 

  (مول)    برج شقق سكنية مفروشة لإليجار مع مركز تجاري 

  

 

 

 

 

 

 

 غسان عبود .د:وسٌم حداد                                   بإشراف : تقدٌم الطالب 

 ندى قصٌباتً                                                            .                                                                          د



 

 

 (مول)           برج شقق سكنٌة مفروشة لإلٌجار مع مركز تجاري 

                                           عناصر المشروع 

 :خدمات تجارٌة 

 (كبٌرة –متوسطة –صغٌرة )محال تجارٌة متنوعة  -1

 صالة بٌع – صالة بٌع ألبسة –صالة بٌع كتب )صاالت عرض وبٌع مختلفة  -2

 (ألبسة رٌاضٌة 

 لبٌع الصوتٌات والمرئٌات (VEDIO-AUDIO)صالة  -3

 سوبر ماركت  -4

 ( ANTIQUES-MODERN)صالة عرض فنً لبٌع اللوحات والتحف  -5

 

 : خدمات ترفٌهٌة 

 صالة بلٌار  -1

 صالة ألعاب أطفال  -2

 صالة ألعاب الكترونٌة  -3

 صالة عرض فنً  -4

 

 :خدمات سٌاحٌة 

 2مطعم عدد  -1

 2كافتٌرٌا عدد -2

 كافتٌرٌا على سطح المول -3

 

 : إدارة المشروع 

 غرفة مراقبة               – غرفة إدارٌة – غرفة سكرتارٌة –غرفة مدٌر :إدارة المول  -1

  خدمات صحٌة –بوفٌه -

 – غرفتٌن إدارٌتٌن – غرفة سكرتارٌة –غرفة المدٌر : إدارة البرج السكنً  -2

  خدمات صحٌة –بوفٌه 

 



 

 

                              برنامج المشروع 

 

 

 

 :الطابق األرضً

 – مراقبة –استتقبال –استعالمات )مدخل المول مع بهو ٌحوي كونتوارات 

 (أمانات

 (مع الخدمات الالزمة )متر مربع  330كافتٌرٌا بمساحة  -1

 متر مربع للواحد 100 بمساحة 2كبٌدة عدد : - محال تجارٌة  -2

 متر مربع للواحد  75 بمساحة 3متوسطة عدد -

 متر مربع للواحد  60 بمساحة 2صغٌرة عدد -

مع مطبخ وخدمات صحٌة وبطارٌة )متر مربع  700مطعم بمساحة  -3

 (خدمة 

 متر مربع 600كبٌرة بمساحة :- صالة بٌع ألبسة  -4

 متر مربع 300متوسطة بمساحة                    -

 متر مربع  190صغٌرة بمساحة                    -

 

 متر مربع 2ooصالة عرض لوحات فنٌة وتحف فنٌة بمساحة  -5

متر مربع  60 بمساحة2محل تجاري لبٌع التحف واللوحات الفنٌة عدد  -6

 للواحد 

 خدمات صحٌة الالزمة  -7

 بطارٌات خدمة  -8

 

 مكتب –استقبال - استعالمات)متر مربع ٌحوي  90مدخل البرج مع بهو بمساحة 

 ( غرفة مراقبة –حجوزات 

 متر مربع  100كبٌرة بمساحة  : 2صالة متعددة االستعماالت عدد 

 متر مربع  50                                        صغٌرة بمساحة 

 بطارٌة خدمة

 



 

 

 :الطابق األول 

 المول 

 متر مربع  270إدارة المول بمساحة  -1

 متر مربع 375صالة بٌع ألبسة بمساحة  -2

  4صغٌرة عدد - 3 متوسطة عدد– 4كبٌرة عدد :محال تجارٌة  -3

 متر مربع  260صالة بلٌار بمساحة  -4

 متر مربع 200كافتٌرٌا بمساحة  -5

 متر مربع 330صالة عرض لوحات وتحف فنٌة بمساحة  -6

 متر مربع 520مطعم بمساحة  -7

 بطارٌات خدمة و خدمات صحٌة   -8

 البرج السكنً 

 مترمربع  200إدارة البرج بمساحة  -1

 متر مربع190غرفة غسٌل وكوي بمساحة  -2

 مترمربع 100مستودعٌن بمساحة  -3

 بطارٌة خدمة  -4

 

 

 :الطابق الثانً 

مطبخ +  شخص 120كافتٌرٌا على سطح المول ذات تغطٌة زجاجٌة تتسع لحوالً 

 خدمات صحٌة و بطارٌة خدمة زو مصعد بانورامً + 

 طابق تقنً للبرج : البرج السكنً 

 

 برج الشقق السكنٌة مفروشة لإلٌجار 

 20 (متر مربع 500مساحة الطابق ) طابق فً البرج 

 6 متر (85- 2 عدد80 – 70 – 65- 50) شقق سكنٌة بمساحات مختلفة

 مربع 

  سلم نجاة+بطارٌة خدمة 



 

 

 :القبو االول 

 متر مربع 1113سوبر ماركت بمساحة  -1

 مترمربع 235صالة ألعاب أطفال بمساحة  -2

 متر مربع100صالة ألعاب الكترونٌة بمساحة  -3

  3محل تجاري كبٌر عدد  -4

  سٌارة 12موقف سٌارات ٌتسع ل  -5

 مطبخ  + 5 مستودع أطعمة عدد– 4مستودع ألبسة عدد : المستودعات  -6

 (للمول وللبرج ) 2غرفة تدفئة عدد  -7

 غرفة مشالح للعمال  -8

 بطارٌات خدمة  -9

 

 : القبو الثانً 

  سٌارة 97موقف سٌارات ٌتسع ل  -1

 مستودعات للمول -2

 مكب نفاٌات  -3

 بطارٌات خدمة  -4

                          

 (مول)برج شقق سكنٌة مفروشة لإلٌجار مع مركز تجاري :المشروع-1

 (متر 40)أرض الفرن اآللً بالمزة مواجه برج تالة : الموقع-2

 :أهمٌةالموقع -3

  بالزاوٌة الجنوبٌة الغربٌة بٌن مثلث الخدمات  (أرض المشروع)تقع األرض

-برٌد– جامع –مشفى )فً منطقة المزة فٌالت وٌحوي مثلث الخدمات 

 (....اطفاء

  وامتداده الطوٌل من البرامكة الى نهاٌة المزة (شارع المزة )أهمٌة الشارع

 فٌالت 

           خلق جو اجتماعً ترفٌهً تخدٌمً من خالل الوظائف المقترحة 

  طابق 14سكنٌة بارتفاع عالً تصل حتى : الكتل المحٌطة -4



 

 

 محور مشاة قادم من الفٌالت الغربٌة :لدٌنا محاور رئٌسٌة -5

                            محور مشاة قادم من المزة القدٌمة 

                            محور مشاة قادم من االبنٌة السكنٌة 

 شارع المزة:        محاور سٌارات 

                            شارع الفٌالت الغربٌة 

 محور شارع الفٌالت الغربٌة المنتهً بارض الفرن اآللً  :         محاور بصرٌة 

 (طرٌق المطار)                           محور المزة فٌالت 

 

 


