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:           إشراف:                                                             تقدٌم

سلٌمان المهنا.  منال الشدٌد                                                     د  

جالل استنبولً.لما محمد سلٌمان                                               د  

 



 :أهمٌة المشروع -

لمنطقة القابون أهمٌة كبٌرة إذ أنها تقع عند المدخل الشمالً لدمشق بالتالً 

تشكل واجهة المدٌنة و نقطة االنطالق إلى المنطقة الشمالٌة من محافظات و 

 . دول مجاورة

 :و تقرر دراسة أرض المشروع على النحو اآلتً -

 :تخطٌط المنطقة بحٌث تشمل الفعالٌات اآلتٌة- 

 .محطة االنطالق- 1

 .محطة المٌترو- 2

 .مركز تجاري- 3

 .مبنى مكاتب.4

 .فندق- 5

 :و تأتً الحاجة للمشروع انطالقا من النقاط التالٌة -

االزدحام و االختناقات المرورٌة التً تؤدي إلى ,نتٌجة لالزدٌاد السكانً - 

عرقلة السٌر و خلق نوع من الفوضى و فً كثٌر من األحٌان تأخٌر مواعٌد 

و كثرة وسائل المواصالت التً تؤدي لالزدحام و زٌادة التلوث , االنطالق

 .و بالتالً زٌادة أمراض التنفس و الرئة بٌن السكان,داخل المدٌنة

" تركٌا,العراق"باإلضافة لالنفتاح على الدول المجاورة,و النمو االقتصادي- 

 .و الرغبة فً التواصل

عدم رقً المحطة الحالٌة و المنطقة المجاورة لها للمعاٌٌر العالمٌة و قلة - 

إذ إنها تشكل معلما هاما للمغادر و ,الخدمات األساسٌة فً تلك المنطقة

 .فٌجب أن تعكس الرقً و التطور فً المدٌنة,القادم



 :موقع المشروع -

ٌقع المشروع عند المدخل الشمالً لمدٌنة دمشق فً منطقة القابون مقابل 

 .2م"75000"كراجات البولمان الحالٌة و بمساحة تقرٌبٌة

 

 

          موقع المشروع المقترح

          موقع المحطة الحالٌة

 



 :أهم النقاط المدروسة فً المشروع -
 :الموقع -

 و تخدم .تقسٌم األرض إلى زونات تتوافق مع الشوارع المحٌطة

 .الفعالٌات المطلوبة بأفضل طرٌقة

  تتوضع محطة المٌترو فً منتصف المنطقة الجنوبٌة عند النقطة

النهائٌة للمٌترو و هً ذات مدخل من المنسوب األرضً و تتوضع 

لتشكل المحطة النهائٌة فً مشروع المحطة .كتلتها تحت األرض

 .المقترحة

  مبنى المكاتب ٌقع فً الجهة الجنوبٌة الغربٌة ذو إطاللة على ثالث

 .شوارع رئٌسٌة

  ٌقع الفندق فً الجهة الجنوبٌة الشرقٌة و هو أٌضا ذو إطاللة على

 .ثالث شوارع رئٌسٌة

  الجهة الشمالٌة من الموقع مخصصة لمحطة البولمان بفعالٌاتها

 .المختلفة

  ًتتوضع المحطة فً منتصف الجهة الجنوبٌة من القسم الشمال

 .لألرض

  تتوضع مواقف الباصات المغادرة على الضلع الشمالً للمحطة و

ترتبط بها مباشرة لتسهل وصول المسافرٌن إلى مواقف الباصات 

كما أنها على اتصال مباشر مع األوتوستراد الشمالً الذي .المغادرة

 .ٌؤمن حركة جٌدة باتجاه السفر و القدوم

  ًتتوضع المواقف المؤقتة للباصات على الضلع الغربً للموقع و ه

ذات موقع جٌد لتزوٌد المواقف المغادرة بباصاتها و للباصات التً 

 .قامت بتفرٌغ ركابها

 المحطة: 

 تتألف من خمس مستوٌات: 

 قبوٌن و ثالث طوابق فوق األرض. 



  تم اعتماد فصل كامل بالحركة وفق مستوٌٌن بٌن القادمٌن و

 :حٌث,المغادرٌن

  خصص مستوى القبو األول للقادمٌن و قد تم تأمٌن االتصال مع

المواقف القادمة بواسطة أنفاق تمتد من المواقف إلى القبو الممتد 

 .تحت كتلة المشروع

  خصص المستوى األرضً للمغادرٌن حٌث ترتبط مواقف الباصات

المغادرة بشكل مباشر مع الكتلة حٌث تتوضع على الرصٌف الشمالً 

و من اجل تسهٌل الحركة قسمت األرصفة إلى  مواقع تتناسب .للكتلة

 .مع الوجهة التً ستنطلق إلٌها

 القبو الثانً تقنً و مستودعات. 

  بٌنما تشكل كل من المستوٌات األول و الثانً قسما تجارٌا ترفٌهٌا

للقادمٌن للمحطة و المنطقة المجاورة لها من خالل مجموعة من 

 .المحال التجارٌة و الفعالٌات الترفٌهٌة المختلفة

 برنامج المشروع: 

 :إلى مناطق الشمال(المغادرة,القادمة)أماكن وقوف الباصات.1

 .  باص 20:عدد الباصات المغادرة-

 . باص24:عدد الباصات القادمة-

 . باص33:أماكن و قوف مؤقت للباصات.2

 .موقف: (العامة,الخاصة)أماكن وقوف سٌارات األجرة.2

 .موقف:أماكن وقوف السٌارات السٌاحٌة.3

 .أماكن وقوف السٌارات الخاصة.4

 . موقف40":المؤقتة"أماكن وقوف السٌارات الخاصة.5



 .كازٌة. 4

 مبنً المحطة.5

 .محطة المٌترو.6

 الفندق.7

 : وٌتألف من خمس مستوٌات

 :وٌتألف من,القبو األول المخصص للقادمٌن -

 .( موقف103)مواقف سٌارات خاصة بالمسافرٌن.1

 .(موقف60)مواقف لسٌارات الخدمة و الموظفٌن.2

 .مواقف لعربات الخدمة.3

 .مستودعات تجارٌة.4

 .(أمانات+كبائن هاتف++استعالمات+مراقبة):قسم تقنً. 5

 .(تحكم إذاعة+مكتب تحكم لوحات الكترونٌة):خدمات فنٌة.6

 .مداخل ومخارج مزودة بنقاط تفتٌش و مراقبة.7

 .استعالمات و مراقبة أمنٌة.8

 .أماكن جلوس وانتظار.9

 :خدمات القادمٌن.10

 .2 م300بمساحة, شخص135تتسع ل:(2عدد )كافٌتٌرٌا ".1

 .محال تجارٌة".2



 .مكاتب سٌاحٌة".3

 .مكاتب شحن".4

 .مكاتب سٌارات خاصة".5

 .(خزٌنة,محاسبة,صرافة):مكاتب تصرٌف العمالت".6

 :وٌتألف من,القبو الثانً-

 :مستودعات تقنٌة.1

 .مستودعات للتدفئة و التكٌٌف".1

 .مستودعات للطاقة الكهربائٌة".2

 .مستودعات تجارٌة.2

 :وٌتألف من,المستوى األرضً المخصص للمغادرٌن-

 :أماكن وقوف الباصات.1    

 .  باص 20:الباصات المغادرة- 

 . باص24:الباصات القادمة- 

 . باص33:مواقف مؤقتة للباصات.2    

 .موقف: (العامة,الخاصة)أماكن وقوف سٌارات األجرة.3    

 .موقف:أماكن وقوف السٌارات السٌاحٌة.4    

 . موقف40":المؤقتة"أماكن وقوف السٌارات الخاصة.5    

 .مداخل ومخارج مزودة بنقاط تفتٌش و مراقبة. 6



 .(أمانات+كبائن هاتف++استعالمات+مراقبة):قسم تقنً. 7

 .(تحكم إذاعة+مكتب تحكم لوحات الكترونٌة):خدمات فنٌة. 8   

 .استعالمات و مراقبة أمنٌة. 9

 .أماكن جلوس وانتظار. 10

 .شركة" 126"مكاتب إدارٌة ل.11

 (مصاعد للخدمة+أدراج+مصاعد)بطارٌات الخدمة.12

 .دورات مٌاه العموم.14

 :خدمات المغادرٌن.13

 .شركة"126"كوات قطع تذاكر و أجهزة قطع الكترونٌة ل".1

 .2 م300بمساحة, شخص135تتسع ل:(2عدد )كافٌتٌرٌا ". 2

 .مكاتب سٌاحٌة". 3

 .مكاتب شحن".4

 .مكاتب سٌارات خاصة". 5   

 .(خزٌنة,محاسبة,صرافة):مكاتب تصرٌف العمالت".6   

 :وٌتألف من,المستوى األول-

 .أماكن جلوس و انتظار.1

 :قسم إداري.2

 .مكاتب إدارٌة".1



 .خدمات صحٌة+كافٌتٌرٌا".2

 :قسم الشرطة.3

 .مخفر للشرطة".1

 .مسكن للشرطة".2

 .خدمات صحٌة+كافٌتٌرٌا".3

 . شخص56تتسع ل(2م50بمساحة :2عدد )كافٌتٌرٌا".4

 .محالت تجارٌة.4

 . شخص200مطعم ٌتسع ل.5

 :وٌتألف من,المستوى الثانً-

 . شخص56تتسع ل(2م50بمساحة :2عدد )كافٌتٌرٌا. 1

 .محالت تجارٌة. 2

 .صالة بٌلٌاردو.3

 .قاعة انترنٌت.4

 :عدد الباصات و المواقف,تقدٌر عدد المسافرٌن  -

عدد المسافرٌن فً األٌام :فً الٌوم العادي-

 .شخص فً الٌوم الواحد(18000_15000)العادٌة

  شخص فً الساعة الواحدة750=24\18000:فً الساعة-

شخص (150000)ٌصل عدد المسافرٌن فً األٌام العادٌة:فً أٌام الذروة-

 .فً الٌوم الواحد



 و بالتالً ٌكون عدد 45ٌتسع الباص ل شخص:عدد الباصات-

 . باص مغادر20:الباصات

 .خطوط4:عدد الخطوط-

 .رحلة كل نصف ساعة-

 .م10:نصف قطر الدوران للباص    -

 .م5:نصف قطر الدوران للسٌارة العادٌة-

 :أبعاد الباصات -

 .م3 و بارتفاع 2م2.5*11

 .3.5*14.5:أبعاد مواقف الباصات-

 

 

 

 

 



 .م1.2 و بارتفاع 2 م4.5*1.6: أبعاد السٌارات-

 2.5*5: أبعاد مواقف السٌارات-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مثال لمشروع مشابه

 ":البرتغال"محطة سانتٌاغو كالترافا فً لشبونة

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


