


 مجمع تكنولوجٌا البٌئة فً دمشق

 :مجمع تكنولوجيب البيئة في دمشق
 

 : هدف المشروع

 .مساعدة مدٌنة دمشق بالعودة للحٌاة البٌئٌة التً كانت تعٌشها بحوارها مع عناصر البٌئة و المناخ

و ذلك عن طرٌق مبنى ٌتمتع بخصائص معمارٌة تجعله مثال للعمارة البٌئٌة بتفاعله مع الطاقات البدٌلة و المتجددة و تعامله مع ظروف 

 ..المناخ و المؤثرات الجغرافٌة للموقع من تشمٌس و رٌاح سائدة و توجٌه و غٌرها من العوامل المحٌطة 

 .مما ٌساهم فً تعرٌف الناس على أهمٌة البٌئة و تعرٌفهم بمبادئ االستدامة 

 .موقع المشروع فً منطقة كفرسوسة ، على الضفة الجنوبٌة للمتحلق الجنوبً ، بجوار العقدة التاسعة :اختيار الموقع 

و هً امتداد ألراضً زراعٌة تعتبرها  محافظة دمشق امتداد للمحمٌة البٌئٌة فً منطقة المزة ، فمن المناسب استخدام جزء منها لمشروع 

 .تنموي ٌفٌد األغراض البٌئٌة 

إن مجاورة العقدة المرورٌة لألرض المختارة ٌساعد المشروع على تحقٌق هدفه بتعرٌف المارة بخصائص البٌئة و كٌفٌة التعامل مع ظروفها 

 ..و مواردها  و المحافظة علٌها 

و ٌساعد الموقع على الوصل الطرقً و جود عقدتٌن مرورٌتٌن من كلتا الطرفٌن من الشرق و الغرب تساعد على وصل األرض مع المدٌنة 

 .كم من الطرفٌن1تبعدان مسافة 

   

 :أقسام المشروع الرئيسة للمشروع

 : أقسام تبدأ بـ 5ٌحتوي مجمع تكنولوجٌا البٌئة على 

فهو قسم خاص بالباحثٌن و المهندسٌن العاملٌن ضمن أقسامه Research & Developing Divisionقسم األبحاث و التطوير - 1

 :التً تتألف من 

 ...ٌهدف قسم التصمٌم إلى اصدار نماذج لمنتجات بٌئٌة لتعد لعملٌة الصناعة و التسوٌق: Design Divisionقسم التصمٌم  -
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ٌحتوي قسم التصمٌم على محترف معماري ٌهتم بتصمٌم المبانً البٌئٌة و كٌفٌة تطبٌق أسس االستدامة على المبانً القائمة، و 

ٌحتوي على قسم تصمٌم صناعً الذي ٌصدر نماذج لمختلف تجهٌزات الحٌاة لكن ضمن إطار المحافظة على البٌئة، و المحترف 

األخٌر هو محترف النماذج و المجسمات و هو محترف ٌساعد المحترفات السابقة على إتمام نماذجها األولٌة و ٌحتوي أٌضا على 

ورش لتصمٌم و بناء المركبات الكهربائٌة و السٌارات البٌئٌة الهجٌنة و هذا القسم مزود بنفق لدراسات الرٌاح على نماذج األبنٌة 

 .البٌئٌة و المركبات

 

مختبراتأبحاث الطاقة البدٌلة و النظم  -

 Energy & Hybrid Systemالهجٌنة

technologies الذي ٌسعى لتطوٌر  

تجهٌزات الطاقة و جعلها ذات فاعلٌة مجدٌة 

لتالئم االحتٌاجات الٌومٌة للطاقة ، و ٌدعم 

منتجات و نماذج قسم التصمٌم بتجهٌزات 

 .الطاقة الالزمة لها 

 

-Smart & Nano مختبرات المواد الزكٌة -

Materials Technologies ٌسعى لتطوٌر

إمكانٌات المواد الحالٌة و زٌادة فاعلٌة سطوحها لتالئم المعطٌات البٌئٌة و الوصول إلى مواد مستحدثة تجمع الصفات و الخصائص 

 .فهو ٌساعد قسم التصمٌم على إختٌار المواد المناسبة لنماذجها ... المثالٌة الستخدامها

 

 طوابق أحدها إلدارة المنشأة و البقٌة لشركات التطوٌر و اإلنتاج البٌئً التً 5و هو قسم مؤلف من : قسم المكاتب االستثمارية- 2

تؤمن الدعم لقسم األبحاث و ذلك عن طرٌق الدراسات االقتصادٌة لإلنتاج و طرق التسوٌق و إعالم عن المنتجات و الفعالٌات 

 .المقترحة

 . ٌحتوي على صاالت متعددة لعرض و بٌع المنتجات و التجهٌزات و المعدات البٌئٌة :مركز البيع و التسويق -  3

 و هو القسم التً تجري به االجتماعات بٌن قسم األبحاث و قسم الدراسات :قسم االجتماعات و العروض التقديمية - 4

 ..االقتصادٌة

 .أو بٌن قسم األبحاث و وفود خارجٌة لتبادل الخبرات 

 . وهو لعرض النماذج األولٌة لقسم األبحاث و التطوٌر و لٌنظم به معارض موسمٌة تهتم باألمور البٌئٌة :قسم المعارض - 5

 



 مجمع تكنولوجٌا البٌئة فً دمشق

 .مخطط  ٌبٌن تسلسل العمل ضمن أقسام المشروع 

 :برنبمج المشروع

 

 مركز األبحاث و التطوير(R&D Department): 

  مخبر الطاقة(Energy Division):1500m2    

Photovoltaic Cells – Wind Power – Hydropower – Hybrid Energy System – Bio-Fuel Power 

 : ٌحتوي  )m2400 : )قسم دراسات الطاقة الشمسٌة -

 . فسحة خارجٌة مطلع للجنوب للتجارب العملٌة – مستودع– عرفة معدات – غرفة المنسق –مختبر عام 

 :ٌحتوي )m2530 ):قسم دراسات األنظمة الهجٌنة  -

 . مستودع–عرفة معدات -  غرفتٌن للباحثٌن –( m2140) مختبر للدراسات النظرٌة –( m2300)مختبر عام مساحة 

 .مستودع-   غرفة باحثٌن –( m2240)ٌحتوي على مختبر مساحة: قسم دراسات الطاقة الحٌوٌة  -

 .مستودع-   غرفتٌن للباحثٌن –( m2220)ٌحتوي على مختبر مساحة: قسم دراسات الطاقة الحٌوٌة  -

 .مستودع-   غرف للباحثٌن 4x –( m2220) ٌحتوي على مختبر مساحة:قسم دراسات طاقة الرٌاح  -

 

  مخبر المواد الذكٌة(.(Nanotechnology LAB. 800m2 
 :ٌحتوي 

 (m2330)مختبر مواد بناء  -

 (m2180)مختبر المواد مطاطٌة و بالستٌكٌة  -

 (m2220)مختبر  الخشب  -

 (m2140)مختبر األقمشة و منسوجات -

 (m2170)مختبر الزجاج و شفافٌات -
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  محترف التصمٌم و النماذج(Design &Modeling Studio).1500m2 

 :  ٌحتوي على 

 600m2.(.Architecture Design div)قسم للتصمٌم المعماري  -

2       x  85محترفات فردٌةm2 

 150m2محترف رئٌسً 

 150m2محترف مشرفٌن 

 استراحة-       ركن تخدٌم 

  محترف ماكٌت– مستودع –مكتبة 

 350 m2.(.Industrial Design div)قسم التصمٌم الصناعً -

 غرفة مشرف  - 120m2محترف رئٌسً 

  محترف نماذج– مستودع –مكتبة 

 650m2.(.Modeling & Automotive Design div):قسم النماذج و السٌارات  -

 90m2معدات + ورشات +   نماذج لكل محترف ستاند لوضع النموذج 3 محترفات للعمل على 3

 .مستودعات عامة - مستودع معدات و مواد+ 

 .إضافة لنفق الرٌاح

  مشالح و خدمات صحٌة للجنسٌن– غرفة تنسٌق و إجتماعات – مراقب دوام –بهو دخول : خدمات القسم . 

 

  2200:قسم االستثماري و إداريm2 ًاجمال  

 

 :إدارة المنشأة تحتوي  -

 20m2  موارد بشرٌة  30m2  أرشٌف 20m2   محاسبة 30m2  غرفة اجتماعات  20m2   سكرتٌرة  30m2مدٌر 

 .   خدمات صحٌة   50m2استراحة  +

 4xتحتوي على  :الشركات  -

   خدمات   60m2   دراسات اقتصادٌة و تسوٌق 30m2     أرشٌف 30m2  غرفة اجتماعات  20m2   سكرتٌرة  30m2مدٌر 

 .صحٌة 

 

 

 

  مركز البيع و التسويق : 

 

 2م300صالة حلول الطاقة الشمسٌة    -

 2م300صالة حلول  طاقة الرٌاح   -

 2م140صالة حلول  طاقة المٌاه   -

 2م140صالة تسوٌق لألسقف الخضراء و مواد العزل   -

   2م500صالة عرض ألجهزة اإلنارة البٌئٌة -

   2م500صالة عرض للتجهٌزات الٌومٌة و األجهزة اإللكترونٌة  -

 2م250.قسم تسوٌق للحلول المعمارٌة وفق قواعد االستدامة -

 2م1200(...دراجات هوائٌة –سٌارات كهربائٌة )صالة بٌع و تسوٌق لوسائل النقل  -

 2م500(.منتجات قسم التصمٌم الصناعً)( عام – مكتبً –منزلً ) صالة لبٌع  مفروشات 3 -

                  2م760صالة بٌع مواد اكساء  -

 م140كافٌتٌرٌا 2x –م 300مطعم : فعالٌات ترفٌهٌة -

 م250قاعتٌن اجتماعات و فراغٌن تفرغ و خدمات : قسم لألجتماعات و العروض التقدٌمٌة  -

 خدمات صحٌة -
 

 بشؤون البٌئة و التكنولوجٌاقاعات للمعارض المتخصصة .(2500m2) 

   .2 م360 صاالت مقسمة إلى أجنحة 4
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 مقاطع المبنى
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 :واجهات المبنى 
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