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 :بإشراف 
 الدكتور غسان بدوان                        

 الدكتور غسان حلبونً

 



 دراسة تخطيطية وعمرانية لشارع الملك فيصل

 

 :مقذمت البحث 

 

اختص هذا القرار . قرار ٌمنع كل عمل من شؤنه الهدم أو إعادة البناء1972صدر فً عام 

وتمت بهذا الشكل حماٌة دمشق القدٌمة ووضعت دمشق القدٌمة على . بدمشق داخل األسوار

ولكن احدا لم ٌتوقع أن ٌكون له تؤثٌر سلبً . الئحة التراث العالمً حسب منظمة األونٌسكو

على أحٌاء دمشق القدٌمة خارج األسوار ،وكؤن هذه األحٌاء هً أقل قٌمة تارٌخٌة واثرٌة من 

فكانت ٌد األلٌات الحدٌثة سرٌعة فً قطاع أصبح قلب المدٌنة . األحٌاء الموجودة ضمن السور

ولكن ٌجدر بالذكر أن المدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحف قد . حٌث الرهانات االقتصادٌة مرتفعة

 حملة لحماٌة دمشق القدٌمة بكامل أجزائها ،وأثر ذلك على التنبه على 1980باشرت عام 

وباشرت فرق سورٌة وفرنسٌة . األخطار المحٌطة باألقسام الواقعة خارج السور بالذات

 .وألمانٌة على الفور بتنظٌم دراسات ومشارٌع تساهم بدارسة الوضع فً هذه المناطق

األحٌاء األثرٌة التً نمت خارج األسوار والتً أصبحت أحٌاء تارٌخٌة هً أحٌاء مسجد 

األقصاب ، العمارة،العقٌبة، سوق ساروجة، القنوات،باب سرٌجة،السوٌقة، ثم على سفح 

لكل من هذه األحٌاء .الصالحٌة،امتداد نهر ٌزٌد، وفً المنطقة الجنوبٌة حً المٌدان: قاسٌون

وهً تتكامل وتختلف فً آن، وال تمل العٌن . خصائص عمرانٌة ،معمارٌة اجتماعٌة واقتصادٌة

وفً الوضع الراهن . من التؤمل فً تنوع الثروة اإلنسانٌة المتراكمة فً كل منها عبر العصور

الذي نشهد فٌه استمرار الهدم والتعدٌل هنا وهناك ، نإكد على رورة القٌام بوضع تصنٌف 

 .شامل قبل الشروع بوضع خطة ٌتقرر على ضوئها مصٌر هذه األحٌاء

وقد اخترت للدراسة جزءا من حً العقٌبة الذي ٌقع فً الجزء الشمالً للمدٌنة وٌعتبر،وقد نشؤ 

عندما بدأ مخطط المدٌنة بالتغٌر ولم تعد المدٌنة محصورة ضمن السور حٌث تم  فً القرن 

إعادة بناء السور وترمٌمه من قبل السلطان نور الدٌن، وقام بمضاعفة السور فً الثانً عشر 

المحدودة بفرع .المنطقة الممتدة بٌن باب الفرادٌس وحتى الباب الشرقً فنشؤ حً بٌن السورٌن

العقربانً من نهر بردى ونشؤت على الضفة المجاورة بداٌات حً العقٌبة ، وٌحتوي على 

وهً الممهد .العدٌد من المبانً الهامة والفعالٌات التجارٌة التً تشكل نبض هذه المنطقة

االساسً لمنطقة السٌاحة الدٌنٌة الموجودة ضمن السور لوجود مقام الست رقٌة ومعبرا 



وقد حافظت المنطقة على استقرارها حتى . للوصول إلى الجامع األموي قلب المدٌنة القدٌمة

 .أوائل القرن العشرٌن 

      :أهميت المىقع المذروس

 .باب الفرج وباب الفرادٌس : تحدٌد الموقع لبوابتٌن أساسٌتٌن للمدٌنة القدٌمة  -1

 .توضعها على السور الشمالً للمدٌنة -2

تقع مباشرة على ضفاف بردى الذي ٌجري داخل المدٌنة ووجود عدة بٌوت مشٌدة فوق  -3

 .مجرى النهر

فً الشمال ٌحدها شارع الملك فٌصل مع وجود باب الفرادٌس الذي ٌعتبر نقطة ربط  -4

 .هامة لؤلخٌر مع المدٌنة القدٌمة

 .الجامع المعلق،طاحونة الجلوانٌة: وجود المناطق األثرٌة  -5

التحوالت السرٌعة التً مر بها الموقع خبلل العقود األربعة الماضٌة، وخاصة فً مجال  -6

 .الحركة التجارٌة والسٌاحة

 .نقطة وصول السٌاح إلى مقام السٌدة رقٌة، من خبلل باب الفرادٌس -7

 

هً عبارة عن شرٌحة تغلب علٌها الفعالٌات التجارٌة وبعض الفعالٌات : طبيعت المنطقت -1

الدٌنٌة المخدمة لهذه المنطقة والمنطقة المحٌطة باإلضافة إلى سوقٌن تجارٌٌن متوضعٌن 

على محورٌن فً الشرٌحة األول متوضع على محور باب الفرادٌس والمتجه إلى النوفرة 

خلف الجامع األموي، والثانً ٌتوضع فً بداٌة الشرٌحة قرٌبا من القلعة وهو سوق 

ما زالت المنطقة تحافظ على طبٌعة المدٌنة القدٌمة والتقسٌم العقاري الموجود فً . المناخلٌة

 .ٌتخللها نهر بردى وٌحدها فرع م فروعه من الشمال. 1930المخطط الكادسترائً لعام 

تبرز حركة المشاة مختلطة مع حركة السٌارات الصغٌرة وبعض السٌارات العامة ووسائل 

المواصبلت والسٌارات الخاصة التً تخص سكان المنطقة والتجار وتتفاوت االرتفاعات فٌها 

 . طوابق3بٌن طابق إلى 

ٌتصف النسٌج العمرانً فً المنطقة بؤنه مهترء،والمساكن أغلبها : النسيج العمراني -2

مهجور وتحولت إلى مستودعات ومناشر خشبٌة مع وجود بعض المداخبلت والتعدٌات 

. مع إعادة بناء بعض المبانً المتهدمة بمواد بناء حدٌثة أو إكسائها بمواد حدٌثة. والمخالفات

 .طاحونة الحلوانٌة: كاألمثلة المتواجدة فً



   متر مربع، مإلفة من9000 تمتد المنطقة المدروسة على مساحة: استعمبالث االراضي -3

 .  عقار أغلبها محبلت تجارٌة، ومناشر للخشب62

نبلحظ فً هذه المنطقة الفصل بٌن حركة المشاة والدراجات والسٌارات من : حركت المشبة -4

خبلل األرصفة إال أن هذا الفصل ٌنعدم على طرقً المحور فً سوق المناخلٌة وسوق 

العمارة حٌث ٌتم استخدامها كمحاور للمشاة والسٌارات فً آن واحد ،وبشكل عام تتركز 

 :حركة المشاة فً محورٌن أساسٌن 

 

هو سوق المناخلٌة الممتد إلى بوابة الفرج وهو محور مستقٌم ٌتؤلف : المحور األول -

ٌتمٌز بوجود ضغط علٌه ٌتناقص عند تفرعه بعد . متر4 و 5ٌتراوح عرضه بٌن

له تغطٌة .البوابة تتوضع علٌه الفعالٌات التجارٌة فقط وٌمر فوق فرع نهر بردى 

 .  I beamمعدنٌة تعتمد على إنشائٌة ال 

وهو المحور األهم الذي ٌمتد من باب الفرادٌس إلى مقام السٌدة رقٌة : المحور الثانً -

ٌتركز على هذا . متجها نحو منطقة النوفرة عند المدخل الشرقً للجامع األموي

المحور الفعالٌات التجارٌة وٌتوضع علٌه مدخل السٌدة رقٌة، وٌتركز علٌه الضغط 

األكبر للمشاة فً المنطقة وٌشكل معبرا هاما للوصول إلى الجامع األموي من شارع 

ال ٌمكن دخول السٌارات إلٌه بسبب وجود االزدحام والباعة . الملك فٌصل

وقد تغٌرت وظٌفة الفعالٌات التجارٌة خبلل السنوات األخٌرة وتحولت إلى .المتجولة

بٌع البضائع التً تهم السٌاح ، ٌوجد سقف معدنً فً بداٌته كما ٌمر فوق فرع نهر 

ٌتفرع عنه الكثٌر من الحارات . بردى عن طرٌق معبر محمول على أقواس حجرٌة 

بوابة السور القدٌمة، جامع : ٌتوضع علٌه الكثٌر من الفعالٌات الهامة. واألزقة

 .(العمرٌة، مقام الست رقٌة

ٌحد شارع الملك فٌصل المنطقة من :شارع الملك فٌصل شارع الملك فٌصل: المحور الثالث

الشمال وٌعتبر ذو أهمٌة كبٌرة نظرا لتوضع مدخلً المنطقة الرئٌسٌٌن علٌه باإلضافة لكونه 

السبٌل الوحٌد لوصول وسائط النقا إلى المنطقة سواء التً تقل السائحٌن أو الحجاج األجانب 

بالغضافة إلى وسائط النقلل المتخصصة للمدار سالموجود فً المنطقة والسٌارات الخاصة 

بالسكان وهذا ٌسبب ضغطا كبٌرا على المحور فً أغلب أوقات النهار باإلضافة إلى استغبلل 

هذا الشارع له تؤثٌر بصري .جانبً المحور إلٌقاف السٌارات بسبب عدم وجود مواقف نظامٌة 

وٌإثر على إدراك بصري خطً شرق غرب موازٌا للشرٌط المدروس وهو ٌحمل توازن 

حجمً على طرفٌه وال ٌوجد عنصر استقطاب وهو الشرٌان الرئٌسً لمنطقة العمارة الربانٌة 

 .وٌإدي إلى ساحة المرجة التً تصل بٌن المدٌنة القدٌمة والحدٌثة 



تعانً المنطقة من عدم وجود مواقف للسٌارات إال ما ندر كاألماكن :حركت السير والنقل -5

بجانب القلعة والعصرونٌة، مما ٌدفع أهالً األزقة إلى استخدام  (والغٌر مرخصة)الفسٌحة 

 .المحاور السابقة كمواقف للسٌارات لٌبل 

ال ٌوجد مكان للسٌارت بسبب شٌق المحور، وأغلب السٌارات هً : المحور األول -

أما فً اللٌل فتتواجد سٌارات القاطنٌن فً . سٌارات مخدمة للمحبلت التجارٌة

 . المناطق المجاورة

ال تتوقف السٌارات ضمنه بسبب االزدحام ، وٌفترض به أن ٌسمح : المحور الثانً -

بخروج السٌارات إلى شارع الملك فٌصل إال أن بعض المخالفات تقوم بإدخال 

 .السٌارات منه

تترك علٌه حركة السٌارات ووسائل المواصبلت العامة،وتتوقف علٌه : محور الثالث -

السٌارات على الطرفٌن باإلضافة إلى الباصات السٌاحٌة التً تنقل السائحٌن إلى 

 .مقام السٌدة رقٌة خصوصا وإلى الشام القدٌمة عموما

 . تحتوي المنطقة على العدٌد من المبانً والمنشآت الهامة:المببني والنشآث الهبمت -6

أحدثه الملك العادل نور الدٌن الزنكً وسماه هذا االسم تفاإال لما وجد :باب الفرج -

وقد أحدث كحل إلٌجاد .وهو ٌقع على السور الشمالً أٌضا . من التفرٌج لفتحه

محور عمرانً ٌخدم الجزء الشمالً الشرقً للمدٌنة القدٌمة وبالتالً فكان شكل هذا 

 .المحور ٌنسجم والنسٌج العمرانً العضوي للمدٌنة 

ٌقع على الجهة الشمالٌة أٌضا وٌرمز إلى كوكب عطارد ، حٌث أنه :باب الفرادٌس -

وسمً بالفرادٌس لكثرة البساتٌن التً أمامه، أعاد . من األبواب السبعة األصلٌة

وهو موجود حالٌا فً سوق . م1241إنشاءه الملك الصالح عماد الدٌن اسماعٌل عام 

العمارة تحٌط به المحال التجارٌة من جهته الخارجٌة والمنازل من جهته 

واساسات هذا الباب ما تزال على أصولها الرومانٌة نظرا لضخامة .الداخلٌة

 .أحجارها 

وهً مطحنة تسمى أٌضا بمطحنة حطٌن تعود إلى العهد العثمانٌن :طاحونة الحلوانٌة -

 .وهً حالٌا مهدمة وغٌر مستخدمة ٌستعمل جزء منها كمحل تجاري حالٌا 

ٌقع جامع سنان آغا فً سوق المناخلٌة على الضلع المائل نحو شار :جامع المناخلٌة -

ع الملك فٌصل بنً فً عهد الملك الصالح أٌوب وجدده فً العهد العثمانً سنان 

 .حالته االنشائٌة جٌدة وله سمة أكثر الجوامع التً وجدت ضمن األسوار.آغا

 



 اكبر معلم فً الشرٌحة المدروسة ٌقع تقرٌبا فً منتصف المسافة بٌن :الجامع المعلق -

باب الفرج وباب الفرادٌس وسمً بالمعلق نظرا لتوضع جزء منه ٌساوي النصف 

. تقرٌبا فوق مجرى نهر بردى مباشرة مرفوعا على قبوتٌن تسٌر فٌها مٌاه النهر

على الواجهة المطلة على الشارع ٌوجد محبلت تجارٌة استخدمت كوقف للجامع 

 .نفسه

تم بناء سور دمشق فً العهد الرومانً، وعندما انتقلت الخبلفة من  :السور الشمالً -

كما أن العباسٌٌن . دمشق إلى بغداد قلل االهتمام والعناٌة به فتهدمت أجزاء منه

أنفسهم قاموا بهدم أجزاء منه حٌن دخولهم دمشق واضاف علٌه العثمانٌون حجارة 

 .أصغر أعبله ،فلو دففنا فً جدار السور لوجدنا تدرجا فً حجارته بتدرج العصور 

فالسور عنصر طبوغرافً هام فً المدٌنة وأساس حجري راسخ نسبٌا أقامت علٌه 

المدٌنة أبنٌتها من الطٌن والخشب وكان ٌشكل فً جانب منه أو جانبٌن أحٌانا عازال 

ٌحجز فً داخله مجموعة من المبانً وكانت البٌوت على السور الشمالً أكثر 

انفتاحا إلى خارج المدٌنة منها إلى داخلها وذلك بتوسٌع نوافذ الطوابق العلٌا 

 .والشرفات لتتجاوز السور 

 

 

ٌعد نهر بردى من أهم المإثرات على المنطقة فهو ٌحد المنطقة من الشمال : تؤثير النهر

مجاورا السور القدٌم ومحددا نقاط الدخول إلى المنطقة من شارع الملك فٌصل بنقطتً عبور 

وقد كان عامبل . فً باب الفرج وباب الفرادٌس حٌث لعب دور الخندق الذي ٌحمً المدٌنة

أساسٌا بتغذٌة المنازل والحمامات قدٌما، وقد كان له عامل كبٌر فً التؤثٌر على تصمٌم 

الواجهات الشمالٌة لبلبنٌة المتوضعة على السور حٌث نبلحظ فٌها استخدام الفتحات المطلة إلى 

الخارج فً هذه المنازل بعكس النمط السائد فً دمشق القدٌمة التً اعتمدت على الفتحات 

قام مخطط اٌكوشار على تضٌٌق مجرى النهر فً هذه المنطقة  .الموجهة نحو الفراغ الداخلً

فقلل من أهمٌته وفائدته وأدى التدخل بتضارٌس المنطقة والتحكم فً مجرى النهر إلى سد جزء 

من مجراه بشكل جزئً وبالتالً حدوث الكوارث والفٌضانات خبلل العقود الماضٌة األخٌرة 

وقد كانت البٌوت السكنٌة . فدخلت المٌاه بشكل قسري إلى البٌوت وتسببت بالعدٌد من المشاكل

الراقٌة فً المدٌنة بشكل عام هً المطلة على النهر لكن اإلنسان كعادته أساء للطبٌعة التً 

منحه إٌاها الخالق فقد كان التصرٌف للمدٌنة القدٌمة ٌصب فً نهر بردى مباشرة وفً هذا 

الفرع بالذات بشكل رئٌسً كذلك مخلفات البٌوت المشرفة علٌه مباشرة والمٌاه الملوثة أصبل 

ساهمت فً مؤل النهر بالنفاٌات السائلة والصلبة مما أدى إلى زٌادة إهمال النهر والبٌوت 



كما ساهم النهر بشكل كبٌر مع . وحلول المستؤجرٌن من سكان غٌر أصلٌٌن فً المنطقة 

العوامل الجوٌة فً زٌادة الرطوبة والتملح فً جدران الواجهة الشمالٌة وبالتالً حدوث أمراض 

 .الحجارة من تنشً وانتباج وتشققات وزحف الطحالب 

                       تحليل الىضع الراهن 

 

 

 :النسيج العمراني -1

إن معظم التطورات ال تراعً القٌمة التارٌخٌة لهذا النسٌج من حٌث توسع بعض  -

األبنٌة الموجودة أو بناء المخالفات االسمنتٌة أو إعادة توظٌف بعض المبانً 

 .بوظائف ال تتبلئم مع المنطقة ، كتحوٌل البٌوت لى مستودعات لؤلخشاب والرخام

التداعً الحاصل للحالة الفٌزٌائٌة بسبب عدم االهتمامات فً بعض المبانً بعملٌات  -

 .صٌانة األبنٌة وترمٌمها

 .الحركة العشوائٌة لسٌارات النقل المختلفة والتً تإثر سلبٌا على األبنٌة الموجودة -

الترمٌم الخاطئ لبعض األبنٌة باستخدام مواد ال تتناسب مع المعطٌات التارٌخٌة فً  -

مإدٌا إلى وجود تناقض ضمن الواجهات للنسٌج .المنطقة أو مع الروح السائدة فٌها

 .نتٌجة اختبلف معالجة واجهات المبانً القدٌمة عن واجهات المبانً المعادة البناء

 .التشوٌه البصري للواجهة النهرٌة والناتج عن تداعً األبنٌة المتوضعة على السور -

 .طمس معالم السور القدٌم داخل النسٌج واستغبلله للتؤسٌس لؤلبنٌة المتوضعة علٌه -

 

 :مسبراث الحركت -2

 .مسارات الحركة المختلطة بٌن المشاة والسٌارات تكون شبكة مختلطة تخدم المنطقة -

 .عدم وجود فراغات للتجمع فً نقاط تقاطع المحاور الرئٌسٌة -

 .صعوبة دخول وسائل النقل الخاصة بالطبلب -

تحول المحاور إلى مواقف عشوائٌة للسٌارات نتٌجة عدم وجود مواقف نظامٌة  -

 .قرٌبة منها

دخول سٌارات البضائع إلى سوق المناخلٌة من خبلل بوابة افرج مسببة اختناقا ال  -

 .ٌمكن المرور عبره



 

 

 :المببني المميزة -3

طاحونة الحلوانٌة،الجامع  )وجود العدٌد من المبانً الممٌزة ذات الصفة األثرٌة  -

  (المعلق،جامع المناخلٌة

إهمال تفعٌل بعض المبانً سواء باالستثمار السٌاحً أو إعادة التؤهٌل لصالح الجهة  -

 .المالكة

عدم وجود تدرج فً الفراغات المخصصة للتجمع ما بٌن العام والخاص وما بٌن  -

 .الفراغ الرئٌسً والفراغ الثانوي تبعا ألهمٌة المنشؤة

 :تجبريب -4

تنامً الحركة التجارٌة فً المنطقة بشكل كبٌر فً السنوات العشر األخٌرة على  - 

 .محور باب الفرادٌس، والمناخلٌة وشارع الملك فٌصل

 .التحول الملحوظ لطبٌعة المهن فً المنطقة -

محاولة استغبلل الجدران الخارجٌة للعرض فً محور باب الفرادٌس لعدم توفر  -

 .أماكن للعرض الخارجً تتوافق مع طبٌعة المبنى أو طبٌعة المحل 

 .تحول وظٌفة العدٌد من الفعالٌات السكنٌة إلى فعالٌات تجارٌة ومستودعات -

التطور السرٌع للحركة التجارٌة أدى إلى رفع اسعار العقارات فً المنطقة الواقعة  -

 .عند باب الفرج

 :سيبحيب -5

تغلب الصفة الدٌنٌة على حركة السٌاحة فً المنطقة حٌث ٌشكل الجاج القادمٌن إلى  -

 .مقام السٌدة رقٌة النسبة األكبر من السائحٌن

فنادق،مطاعم،مرافق )عدم توافر الخدمات الكافٌة لهذا النوع من السٌاحة فً المنطقة  -

 .(صحٌة، مكاتب استعبلمات، مكاتب خدٌة سٌاحٌة

 .عدم قدرة المنطقة على استٌعاب ضغط الحجاج األجانب فً مواسم الذروة -

 .إمكانٌة استغبلل العدٌد من الفعالٌات واستثمارها كمنشآت سٌاحٌة فً المنطقة -

 :بيئيب -6

 .ارتفاع نسبة الضجٌج والتلوث فً المنطقة نهارا -

التؤثٌر السلبً للنهر نتٌجة الجفاف فً فصل الصٌف مما ٌإدي إلى تراكم الفضبلت  -

 .ضمن مجرى النهر وتحوله إلى مسكن للحشرات



عدم مراعاة الخواص البٌئٌة للبناء التقلٌدي عند إعادة بناء بعض الفعالٌات فً  -

 .المنطقة باستخدام المواد الحدٌثة بسبب وجود المخالفات الكثٌرة

 :اجتمبعيب -7

 .تناقص السكان األصلٌٌن للمنطقة بشكل كبٌر -

نشوء خلٌط من التجار ومكاتبهم ومستودعاتهم والبائعٌن المتجولٌن والعقارات  -

المستملكة مما أدى إلى عدم اكتراث بحالة البناء مما سبب تفكك اجتماعً كبٌر 

 .وعدم وجود أي أساس منطقً لقٌام عبلقات اجتماعٌة طبٌعٌة ضمن هذا الخلٌط

                             النتائج 

 :حركت السيبحت -1

 .زٌادة االهتمام بحركة السٌاحة فً المنطقة وخاصة السٌاحة الدٌنٌة -

فنادق، مطاعم، خدمات )تؤمٌن الفعالٌات البلزمة لتنشٌط هذه السٌاحة فً المنطقة  -

 .(أخرى

 .تؤمٌن مواقف السٌارات الخاصة بؤفواج الحجاج والسائحٌن -

تشجٌع المشارٌع االستثمارٌة السٌاحٌة فً المنطقة على أن ال ٌتضرر الوجود  -

 .السكانً فً المنطقة

توفٌر مراكز خدمٌة سٌاحٌة باعتبار المنطقة هً المدخل الشمالً للفعالٌات السٌاحٌة  -

 .داخل المدٌنة القدٌمة

التعرٌف بتارٌخ المنطقة والمنشآت الهامة فٌها من خبلل التفعٌل اإلعبلمً البلزم  -

 .والمشترك بٌن وزارة السٌاحة ووزارة اإلعبلم

 .وضع ضوابط للمهن المرخص فٌها فً المنطقة -

 :ضىابط السير والسيبحت -2

منع دخول السٌارات من خبلل البوابات وتحوٌلها إلى منطقة مشاة ووضع قوانٌن  -

 .ضابطة لسٌارات التخدٌم ونقل البضائع

 .إٌجاد مواقف سٌارات خاصة بالمنطقة عند شارع الملك فٌصل -

 .تؤمٌن فراغات للتجمع فً نقاط تقاطع المحاور الرئٌسٌة -

 .تؤمٌن تدرج فً االنتقال من الفراغات العامة إلى الفراغات الخاصة للمنشآت الهامة -

 .دراسة ممرات المشاة من حٌث مواد اإلكساء والفرش المعماري -

 :معبلجت التىضع على السىر الشمبلي للمذينت القذيمت -3

 .التؤكٌد على القٌمة التارٌخٌة واألثرٌة المهمة -



 .دراسة الواجهة الشمالٌة للعقارات المتوضعة على السور وإزالة العناصر المشوهة -

 .ترمٌم العناصر المتداعٌة الموجودة -

باب الفرج، باب )معالجة نقاط الدخول الرئٌسٌة للمنطقة والموجودة ضمن السور  -

 .(افرادٌس

 :الربط مع شبرع الملك فيصل -4

 .التؤكٌد على أهمٌة المنطقة كونها تشكل مدخبل للمدٌنة من الشمال -

التركٌز على فصل حداثة المدٌنة والدخول إلى المدٌنة القدٌمة بلحظ مساحات  -

وفعالٌات معمارٌة وعمرانٌة تمهد االنتقال من الحداثة إلى العراقة مع توفٌر 

 .(حدائق، مواقف سٌارات، مقاهً )الخدمات الصعبة التواجد ضمن السور

 

 

                             البرنامج

 :البرنامج الوظٌفً والوظائف المقترحة

 :ٌحوي:كتلة عرض لآلثار القدٌمة .1

 . شخص100 متر مربع ٌتسع ل 200صالة عرض بمساحة  - أ

 . متر مربع15غرفة إدارٌة بمساحة  - ب

 .  متر مربع4خدمات صحٌة بمساحة  - ت

 :تحوي: كتلة إدارٌة .2

 . متر مربع50بهو للعموم وللخدمات بمساحة  - أ

 48 متر مربع تتسع ل 220صالة مكاتب مفتوحة للتنسٌق والتسوٌق بمساحة  - ب

 ..موظف مع مكاتبهم

 . موظفٌن4 متر مربع تتسع ل 30مكتب محاسبة بمساحة  - ت

 .. متر مربع30غرفة اجتماعات بمساحة  - ث

 . متر20غرفة إدارة بمساحة  - ج

 . متر10غرفة سكرتارٌة بمساحة  - ح

 . متر12غرفة أمانة سر بمساحة  - خ

 . متر تتسع لموظفٌن15غرفة مراسبلت بمساحة  - د



 .6 متر مربع عدد 28خدمات صحٌة بمساحة  - ذ

 . شخص20 متر مربع ٌتسع ل 30صالة انترنت بمساحة  .3

 .1خدمات صحٌة عدد 

 . متر مربع20بمساحة : غرفة عرض بصري .4

 . شخص12 متر مربع ٌتسع ل 20مقهى بمساحة  .5

 .1خدمات صحٌة عدد 

 . أشخاص8 متر مربع ٌتسع ل 25محل سندوٌش بمساحة  .6

 . متر10مطبخ بمساحة 

 .1خدمات صحٌة عدد 

 :  متر ٌتؤلف من 200مطعم مساحة  .7

 . شخص100 متر مربع تتسع ل 140صالة بمساحة 

 . مترمربع 25مطبخ بمساحة 

 . متر مربع12غرفة إدارٌة بمساحة 

 .6خدمات صحٌة  عدد 

 : متر مربع ٌتؤلف من300: مبنى محاضرات بمساحة .8

 . متر مربع30بهو بمساحة  

 . شخص140 متر مربع تتسع ل 200صالة محاضرات بمساحة 

 .2خدمات صحٌة عدد 

 . متر200بمساحة . صالة عرض للوحات الدمشقٌة .9

 .2خدمات صحٌة عدد

 : متر ٌتؤلف من 270نادي رٌاضً بمساحة  .10

 .  شخص50 متر تتسع ل 150صالة ألعاب رٌاضٌة بمساحة  

 . متر مربع50خدمات صحٌة وادواش ومشالح للذكور بمساحة 

 . متر مربع50خدمات صحٌة وادواش ومشالح لئلناث بمساحة 

 . متر20بهو للدخول بمساحة 

 : متر مربع تتؤلف من 300سوبر ماركت بمساحة  .11

 . متر مربع220صالة عرض بمساحة 

 . متر مربع20غرفةإدارٌة وسكرتارٌا بمساحة 

 . متر مربع20غرفة تسوٌق  بمساحة 



 . متر مربع30مستودع بمساحة 

 .4خدمات صحٌة عدد 

 .  متر مربع50بمساحة : مركز تحوٌل عمبلت .12

 . متر15كوة لسحب االموال بمساحة 

 :  متر مربع تتؤلف من 900صالة العرض بمساحة : الطاحونة .13

 . شخص ومطبخ صغٌر20 متر مربع تتسع ل 66كافتٌرٌا بمساحة 

 . متر مربع60غرف إدارٌة بمساحة 

 . متر مربع 550صالة عرض بمساحة 

 . متر مربع60 بمساحة 12خدمات صحٌة عدد 

 . متر مربع لكل منها50 بمساحة 2كافٌه عدد  .14

 . متر مربع100بمساحة : صالة بحث الكترونً .15

 .4خدمات صحٌة عدد 

 . سٌارة100 متر مربع ٌتسع ل 3600مرآب فً القبو بمساحة  .16

 .6 متر مربع عدد 20خدمات صحٌة مستقلة تحت األرض بمساحة  .17

 

  


