


:اإلهداء  

أشنز اىيه سبحاّه وتعاىً عيً فضيه فٍ مو ٍا وهبٍْ وأعطاٍّ و وفقٍْ فُه ....... بداَت 
...... 

..........اىً اٍٍ وابٍ  حُث اُ مالهَا قدوة حُاتٍ..... و أهدٌ ّجاحٍ أوال  

.....اىً أخٍ وأختٍ حُث اّهَا اىدفء واىحْاُ فٍ حُاتٍ.....                     ثاُّا  

......جدٌ و خاىتٍ حُث اّهَا رٍز اىعطاء و اىتفاٍّ فٍ حُاتٍ....                     ثاىثا  

.......مو حُاتٍ.......... حبُبٍ وخطُبٍ ٍؤَد حُث اّه ....                   رابعا  

 

......                                                                        آالء عزَز أوغيٍ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .......أتقدً بنو أعَاىٍ خاىصت ىىجهل اىنزٌَ 

 ........راجُت ٍْل اىزضا واىقبىه 

 .......ربٍ.......                                                 سائيت إَاك اىتقىي واىَغفزة

 ........إىً اىذَِ أعطىا فأفاضى 

 ........إىً ٍِ ماُ تىفُقٍ رضاهٌ

 .....واىداٌ........                                            و هداَتٍ ىطزَقٍ ٍِ دعائهٌ

 .......إىً ٍِ شارمىٍّ أفزاحٍ وأتزاحٍ 

 .......إىً ٍِ ماّى دائَُا بقزبٍ 

 .....إخىاتٍ.......                                                    َساعدوٍّْ وَهتَىُ بٍ 

 ......إىً ٍِ هى أعز ٍِ حُاتٍ  وأغيً ٍا ىدٌ

 .......إىً ٍيهٍَ  ورفُق دربٍ 

 ......فزاس.......                         إىً ٍِ أري فٍ عُىّه بزَق األٍو وشعيت اىحُاة

 ....إىً أصدقائٍ..... إىً أقاربٍ ..... إىً جَُع ٍِ أحب 

 .......إىُنٌ جَُعًا أهدٌ هذا اىعَو اىَتىاضع

 ...........                                                                                           عال

 



 

 (Damascus) دمشق

 

  و هً عاصمة دولة . أقدم مدٌنة ال تزال مأهولة فً العالم  (دمشق  )تعتبر( 

ورد ذكرها فً منتصف األلف الثالث قبل المٌالد ، فً الرقم  . (سورٌة 

 .اآلشورٌة 

 

  أو من طبٌعة . أي الناقة السرٌعة  (دممشق  )من " قد مشتقا (دمشق  )و اسم

 .منازلها الدمشقٌة أي المشرئبة 

 

 

  ًشاهدة  (دمشق  )الطبٌعٌة أحداث عدة كانت  (سورٌة  )جرت على أراض

اآلرامٌٌن ) و فً عهد ( . العمورٌون ) غزاها  (م . ق1500 )فً عام . علٌها 

  .(م . ق732) ثم احتلها اآلشورٌون فً عام  . (م . ق940) حوالً  (

 

  ( .اإلسكندر المكدونً ) احتلها  (م . ق333 ) و فً عام 

 

 

  صارت تحت حكم األنباط العرب  (م . ق85 )و فً عام. 

 

  حٌث قدر عالم اآلثار ( بومبً ) بقٌادة  (م . ق64 )ثم غزاها الرومان عام (

بأن الشارع المعترض للشارع المستقٌم فً عهد الرومان كان ٌمتد  (سوفاجٌه 

  .(العزٌزٌة  )و  (توما  )من باب 

 

 



  ًثانٌة لألنباط أٌام الملك ( دمشق ) خضعت  ( م 54 و 37 )و بٌن عام (

) أن تؤمن سالمة ( روما ) و أرادت ( . روما ) بموافقة  (الحارث الرابع 

 .حولها له سبعة أبواب " رباعٌا" فبنت سورا (دمشق 

 

  وخسر البٌزنطٌون  . ( م 634 )ثم جاء الفتح اإلسالمً لبالد الشام عام (

 ( م635) أمام العرب المسلمٌن عام  (معركة الٌرموك 

 (دمشق  )على " والٌا (ٌزٌد بن أبً سفٌان  ) (عمر بن الخطاب  )عٌن الخلٌفة 

 خلفه أخوه  ( م 639 )و حٌنما مات بالطاعون عام . 

 و كل خالفة  (عمر  )علٌها فترة من خالفة " و بقً والٌا (معاوٌة  )

  .(علً  )و ثم  (عثمان )

 

  دمروا كل المبانً األموٌة و نقلوا  ( م 746 )و حٌنما دخلها العباسٌون عام ،

ثم حكمها الطولونٌون من . منها  (دمشق  )و حكموا  . (بغداد  )عاصمتهم إلى 

ثم من  (المغرب  )و الفاطمٌون من  . (مصر  )و اإلخشٌدٌون من  . (تونس  )

  .(القاهرة  )

 .مرات  (القرامطة  )و احتلها 

 

  و هو من السالجقة األتراك ( آتسز ) ، انتزع  ( م 1067 )و فً عام (

( األتابكة ) وصارت تحت حكم أمراء جٌوشهم . من الفاطمٌٌن  (دمشق 

. 

 

  لمدة  (دمشق)وبقوا فً . قام الممالٌك األتراك بانقالب ضد األٌوبٌٌن

عشر سنوات ، ثم عادت لألٌوبٌٌن و تقدمت فً عهدهم العلوم و الفنون 

 .و الصناعات و ازدهر العمران و نشطت التجارة 



  و كان . ( م1516 )قرنٌن و نصف حتى عام  (الممالٌك  )استمر حكم

 (سلٌم  )و انتهى عهدهم على ٌد السلطان  . (قانصوه الغوري  )آخرهم 

  . (حلب)7شمال  (مرج دابق  )العثمانً بعد معركة 

 4 )لمدة  (بالد الشام )قوٌت اإلمبراطورٌة العثمانٌة و توسعت و حكمت 

و كان الحكام العثمانٌون جهلة قساة القلوب همهم الوحٌد جمع  . (قرون 

 المال بأٌة طرٌقة لٌملؤوا خزائن السلطان

 .و خزائنهم 

 

  و كان قائدها  . (1916)و حٌنما أعلنت الثورة العربٌة على األتراك عام

، ساعده الخلفاء و وعدوه باستقالل العرب ، و لكنهم  (حسٌن  )الشرٌف 

فقسموا بالد الشام إلى أربعة . خانوه فٌما بعد و تقاسموا البالد فٌما بٌنهم 

 )و . من نصٌب اإلنكلٌز  (األردن  )و  (فلسطٌن  )و كانت . أقسام 

جعلتها ( فرساي )و معاهدة .من نصٌب الفرنسٌٌن ( سورٌة ) و  (لبنان 

تحت االنتداب الفرنسً الذي فرض بالقوة إذ دخلت القوات الفرنسٌة 

و  . ( 1920) تموز عام  ( 24 )فً  (غورو  )بقٌادة الجنرال  (دمشق)

 و 1925  )قاومت و فشلت ، ثم قامت بعدة ثورات بٌن  (سورٌة  )لكن 

و  . ( 1943) بمعاهدة فً عام " و نالت استقاللها مقٌدا . ( 1926

 (سورٌة )الفرنسٌة  (فٌشً  )و أعطت حكومة . دخلت فً عصبة األمم 

و لكنها لم تحصل على سٌادتها  . ( 1945 )استقاللها فً نٌسان عام 

لكنها حصلت على استقاللها التام حٌنما انسحبت الجٌوش . الكاملة 

  ( .1946 نٌسان 17 )الفرنسٌة فً عام 

 

 

 

 

 



 البرنامج الوظيفي

 المساحة اإلجمالٌة المبنٌة            م
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   27نسبة البناء فً األرض% 

 :ٌحتوي المشروع على 

 م800بهو الدخول بمساحة إجمالٌة  .1
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 :و فٌه 

 استعالمات 

 قسم أمن البانوراما 

 أركان انتظار 

 أكشاك بٌع كاتالوجات و منشورات 

 غرف مرشدٌن سٌاحٌٌن 

 الخدمات الصحٌة الالزمة 

 

 م150صالة تشرٌفات بمساحة إجمالٌة  .2
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ركن +تحتوي على الخدمات الصحٌة الالزمة

 .تحضٌر 

 

 م100قسم مبٌعات مساحته  .3
2

 .(لبٌع التذكارات  ) 

 

 شخص تلحق به غرفة إسقاط و 250عرض سٌنمائً ٌتسع ل + مدرج إلقاء محاضرات  .4

 .مستودعات خاصة

 

 م250 مساحة الصالة 2صالة متعددة االستعماالت عدد  .5
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 م50 و ٌلحق بكل صالة مستودع مساحته 
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 م300مكتبة دمشق مساحتها  .6
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 :تقسم الى قسمٌن 

 . مكتبة كتب •   

 .(CD ) مكتبة رقمٌة •   

 

م 1200اربعة أقسام رئٌسٌة مساحة كل منها  .7   
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 :حٌث ٌمثل كل قسم فترة تارٌخٌة محددة

 . م1520وحتى عام  م.ق:من قبل المٌالد وحتى الفترة العثمانٌة : القسم األول•          

  م1918 وحتى عام 1520:الفترة العثمانٌة : القسم الثانً•           

 .م1946 وحتى عام 1920:الفترة الفرنسٌة : القسم الثالث•         

 .م وحتى الوقت الحال1946ً: فترة سورٌة الحدٌثة  :القسم الرابع•         

 

 :ٌحتوي كل قسم صالتٌن رئٌسٌتٌن

م 500صالة عرض بانورامً مساحتها :الصالة األولى •
2 

ٌلحق بها غرفة التحكم والمستودعات 

 . الالزمة

ٌعرض فً هذه الصالة فلم بانورامً عن الفترة التارٌخٌة المحددة ٌوضح االحداث التارٌخٌة 

 .........الهامة مثل الفتوحات والحروب واالنقالبات

 (....مخطوطات- عمالت- تماثٌل) هً صالة لعرض المعروضات الثابتة :الصالة الثانٌة•

م 500مساحتها 
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 .و ٌلحق بهاالمستودعات الالزمة 

 

وهناك اتصال مباشر بٌن كل من الصالتٌن واتصال مباشر بٌن الصاالت والعرض الخارجً 

 .........ببطارٌة خدمة جانبٌة لربط الفلم مع المعروضات الداخلٌة والخارجٌة

 



 

م 250القسم اإلداري بمساحة إجمالٌة .8
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 :ٌحتوي

 . ثالث غرف إدارٌة•

 .غرفة مدٌر وسكرتٌرة•

 .غرفة اجتماعات•

 .الخدمات الصحٌة الالزمة +بوفٌه •

 م400قسم الورشات بمساحة اجمالٌة . 9
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مقسوم إلى ست ورشات رئٌسٌة إلنشاء المجسمات 

 .......وصٌانتها 

 م350قسم المستودعات بمساحة اجمالٌة .10
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 م350القسم التقنً بمساحة اجمالٌة .11
2

 ٌحتوي على غرف التدفئة والتكٌٌف و غرف 

.الخزانات وغرف الكهرباء والتجهٌزات
    

ٌحتوي على مجسمات ألهم أبنٌة مدٌنة دمشق حسب الفترات :قسم العرض الخارجً .12

.......(كل مجسم فً الفترة التارٌخٌة التً بنً بها )التارٌخٌة المحددة 
   

 
  حٌث تبدو هذه األبنٌة واضحة نسبٌا وغنٌة 1:50 و 1:25و مقٌاس انشاء هذه المجسمات بٌن 

 ...........بالتفاصٌل

 

 

 

 

 



 تصميم المجسمات حسب الفترات التاريخية

 م1520م إلى الفترة العثمانٌة عام .الفترة األولى ق  

 سور دمشق -

 (المرحلة األولى  )الجامع األموي  -

 (المرحلة الثانٌة  )الجامع األموي  -

 قلعة دمشق -

 الكنٌسة المرٌمٌة -

 كنٌسة حنانٌا -

 البٌمارستان النوري -

 الطرٌق المستقٌم -

  م1918 م إلى 1520الفترة العثمانٌة : الفترة الثانٌة  

 التكٌة السلٌمانٌة -

 محطة الحجاز -

 (جامعة دمشق  )الثكنة الحمٌدٌة  -

 (وزارة الداخلٌة  )السراٌا  -

 وزارة األوقاف -

 قصر العظم -

 دار نظام -

 مكتب عنبر -

  م1946 م إلى 1920الفترة الفرنسٌة : الفترة الثالثة  

 (مجلس الشعب  )البرلمان  -

 (إٌكوشار  )مدٌنة دمشق حسب تقرٌر  -

 وزارة السٌاحة -

 لجنة مٌاه عٌن الفٌجة -

 (معهد الالٌٌك  )مدرسة معهد الحرٌة  -

 



  م حتى الوقت الحاضر1946: الفترة الرابعة  

 القصر العدلً -

 مبنى البرٌد الرئٌسً -

 مكتبة األسد -

 البنك المركزي -
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