




















 الهدف من المشروع

يهدف المشروع  لرد و عزيزيرز ةرعدح ال يركا لارمكط الممديرة عمديمرة  مركط مرط ار ا المارك ك  الا روا  

عصرا يريط ي يرك  المديمرة المازلفرة . عزمرعط  المفزع ة . عززيح لهو ممكواة مشكدكزهو المف لة عزمعط همرزح

 إ دى عةهك  الزيكوح للايكح .عد و مايوح الزممية المازدامة .

عيزو زةهيز ال ديية يكل لعا الزصميمية الميزموح الزى زهردف لزيزيرز وا رة الروعاد عزهييرة يييرة صر ية يردميك 

 عمفايك .

  ع ر  مميرز . فهرى ممركط ييزمرد  لرى االارزدامة يكال كفة الى معمهك ممكط للزوفير  عالليرو عالشرعا  ع  رك

عال فكظ  لى الييية عزعفيو الدك ة يكازاداو االلعاح الشماية لزعليد المهويك  . عزعفيو الميكا يزوا رة ميكزرك  

ز زما دوةك  ال واوح الموزفية . عاازاداو اكمك  عمعاد غيو  كوح يكلييية عيشةكو  ليلة اازه ك للميكا ع

 عاالاشكو الديييية عالميكدط . مثا االامم  

ممك زرو  مكيرة ال دييرة مرط الويركح عاالزويرة يك كدزهرك يلشرةكو الميمرك اليكليرة اع مرط المممرط زوا رة اشرةكو 

 الةزعاويط اويية الممع عالزى زصمد امكو الويكح ييط اشةكو الميمك  زى زممع األايوح يكالوزفك ك  الممكاية 

المداا مط الزةمر   لرى الوصريف ال ريل عالزيروز للمرزعا ل روو دويرل  ممك زو  مكية وعاد ال ديية  مد

 الايكوا  عذلك يالل فواغ مازيد  مط ماك ة ال ديية للزةم  في   مد الداعا عالاوعج فى مةمع ك 

ممك زو ع   ال مكمك  عغوفة االمط عغوفة الصيكمة  مد المداا فى ممكط ممافز يكلماية لل ديية ال يييل 

 لفواغ المفزعح لل ديية يدعط  عايل ادمية االازمزك  يك

 ممك زو ع   ماك ة ليو االدفكا فى ممكط م كد عز   الم  ظة عالايدوح الدايمة مط االها

يي ك زو اازيكو ممكط الشرعا  فرى اارو ال دييرة فرى ممركط مرمافز ممهرك ع مرل ازةركا الويركح الاركيدح  زرى 

 ز ما األدامة يييدا  ط ال ديية 

ديررة الالفيررة لل دييررة عهررى يي ررك ي لررى ممرركط يهررك  لزمررعط ممديررة ا رروا  ززمزرر  يكلهرردع  عيازيررو  المم

عاالازواك  عالةلاك  ز   ظ ا االشةكو عاليوةعال  . عهى يي ك ززمز  يوؤية شكملة لل دييرة عالممظرو 

 الاكوةى المكما  علهك  



 

 فكرة المشروع

 وتعدد المستويات وتنوع وحيوية الحركة والتوجيه والمناظر والنفوذ البصرى المرورومحاور التكامل مع الموقع 

محهور اهارا ايميهر محمهد ).  ديقهة تتجه  مهن الاهيال الجهارجى الهى داجهة ماهاحة الح قع الحديقة بين محورين للحركةيقع مو .1

 القادم من الدوار الثالث _ والقادم من البلد . ( وهو األهم )( محور اارا ايمير محمد ومحور جبة اللويبده 

I. الحديقة من منتصف الجانب الطوية ل القادم من الدوار الثالث يجلل محور يجتر 

II.  يجترل الحديقة طوليا ومحور عكاي للقادم من البلد 

 اثنان من المناظر الهامة والنفوذ البصرى  وتتوج  للايال الجارجى من جالةكما تطة الحديقة  .2

I. View 1 ويحتهوى علهى مبهانى متراصهة   األوة يقع بين الاارا القادم من البلد وبين الاهارا الصهاعد لجبهة اللويبهده

ويمتد البصر جلفها لمناظر أجرى بعيدة لتاكة ماتويات غنية للرؤية البصرية ومنطقة مهمة للنفوذ على افح الجبة 

 البصرى 

II. View 2  الثانى يقع على جانب الحديقة وجانب اارا األمير محمد للقادم من الدوار الثالث 

األولى للتصميم وبدأت تاكة عناصهر وأجهءاو ومهداجة  لتى منها انطلقت الجطوطوالمناظر هى النقاط اياااية اهذه المحاور  .3

  الحديقة  وتوجي  وماتويات

I.  ماهكال ممهرا أاااهية للتوءيهع الهداجلى لجميهع المحور ايوة القادم من الهدوار الثالهث اجتهرل الحديقهة مهن المنتصهف

 أجءاو الحديقة 

II.  ر يهراه القهادم مهن عمهان مهن ليكون أهم عنصهوعمودى علي  أيضا نفس المحور اكة مكان المدجة الرئياى للحديقة

) تعطى اينطبهاا بالعفويهة المتمثلهة فهى الطبيعهة موضوعة باكة بدائى هو المدجة المميء بكتة حجرية ماافة بعيدة 

 منفذة باألامنت الرمادى اللون (

III. وممهر يجتهرل الحديقهة وياهكة محهور ههام للهدجوة  يهر محمهديأتى مهن نهايهة اهارا ايم وهذا المحور الرئياى الذى

 ويجتهرل الممهر بالصهعود كلمها تعمهل بالهدجوة مهن البوابهة الرئياهيةيبدأ من ماتوى الرصيف ويبهدأ , توءيع داجلها 

جءو من الحديقة كلما تقدم حتى يصة لنهايهة ليفاجئ ويكتاف ليبدأ الءائر بالجروج من انبوبة الممر المنجفض   داجل

يمين  والمرتفعة علهى المنجفضة على  , هاالممر وتحدث المفاجأة ويجد نفا  فى منتصف الحديقة ويرى جميع أجءاو

 .يااره وعلي  ان يجتار أليهما يتوج  أوي 



 

 

IV.  حة عهة مهن ماهاماهاحة مقطوليكون بينهما المحور الثانى للقادم من البلد يتقاطع مع محور الدوار الثالث عند المدجة

ماههكال اههاحة لتجمههع الءائههرين أمههام المههدجة تحمههيهم مههن النههءوة لحههرم الاههيارات اذا تجمعههو علههى ماههاحة الحديقههة 

 الرصيف الضيقة 

V. مهن داجلهها لحركهة  وأحهد المنهاظر الهامهةمثة نقطة جهذب مهن داجهة الحديقهة لجارجهها هذا المحور الثانى هو أيضا ي

جصوصهها وان تقاههيم الحديقههة يتاههم بتعههدد الماهتويات لتكههون منجفضههة عنههد نقطههة نهايههة الحديقههة ,الاهيارات والماههاه 

والتقاوها مع هذا المحور وترتفع هذه الماتويات كلما تعمقنا لداجة الحديقة لتاكة ماتويات ترى هذا المنظر من كة 

 المناظر التى بجوار هذا المحور وكتة المبانى المتراصة فول افح الجبة  أجءاو الحديقة بايضافة الى رؤية أهم

VI.  وتنطلهل مهن نقطهة الجهذب البصهرىView 1 ماهتويات الحديقهة بالتنهاوب مهع نقطهة الجهذب البصهرى وط تقاهم جطه

View 2  الجذب حولها والتوجي  ألهم نقاط عناصر الحديقة بين وعناصر الموقع  بينلتجلل نوا من التكامة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 والهوية والطابع المميز  والجماليات واللغة والشكلالتعبير التصميمي 

التصميم الداجلى للحديقة يتام بالحداثة المتناغمة مع الطبيعة والتكامة بين ما هو مهن صهنع ايناهان مهع مها ههو مهن صهنع الجهالل . فنجهد 

ماتويات تحترم ماتويات الطبوغرافية الطبيعية للموقع . كأن طبقات ايرض صنعت أصهال مهن الجراانة وايامنت تتاكة فى طبقات و

. عن التكامههة بههين الحداثههة والطبيعههة بايضههافة لكونههها تعبههراألاههمنت الرمههادى اللههون لتجعههة اياههمنت كأنهه  جامههة تجههرج مههن األرض 

 .التكنولوجيا الحديثة متمثلة فى الجامات باللون الرمادى والفضى ) ايامنت والمعادن ( وبين الوان الطبيعة الجضراو والبنية والحمراو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

والمائلهة لتاهتكمة تصهميم الجوانهب والماهتويات الرااهية انكاارات وميوة وانحرافات رقيقهة ية تاتمر فى األرضيات األامنتكما نجد ان 

لتاكة لغة واكة مميء وعناصر تاكيلية نحتية تمثة لغة جاصهة متنوعهة فهى كهة ءاويهة وأعمدة البرجويت والمنحدرات وجوانب الدرج 

 .للحديقة  وطابع مميءمن ءوايا الحديقة لتحقل متعة بصرية وفنية 

 

          

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول التنفيذ
 الشهر االول 

 ةتحديد اعمال الحفر و الردم المطلوبة فى جميع اجزاء الحديق 
 ب المطلوب يسوي سطح االرض او جزء منها عند المنسو 

  داخل الحمامات والكافيترياصرف وتغذية االعمال الصحية 
 تحت مستوى منسوب الحديقة الرى والصرفركيب مواسير ت 
 الطرق و المشايات على المنسوب المطلوب  تحدد 

 الشهر الثانى 

  و يفضل البدء فى اقامتها و بنائها فى  الحمامات وغرفة االمن وغرفة الصيانةكتحدد اماكن المنشآت
  هذه المرحلة قبل عمليات الزراعة حتى يمكن التخلص من مخلفات اعمال البناء

  خارج الحديقة درجات الساللم تجهيز البدأ فى 

  خارج الحديقةتجهيز خرسانة المقاعد والمناضد البدأ فى 
 البدأ فى تصنيع البرجوالت الخشبية فى ورش النجارة 

 الشهر الثالث

 صب الحوائط الخرسانية وجوانب الممرات والسور الخارجى  

 انشاء المدخل الخرسانى 

 تركيب السور الحديد المشغول 

  وتجهيز غرفة التحكم واللوحة الرئيسية بانى وفى كامل الحديقة داخل الممد شبكة الكهرباء 

  تركيب حوائط وارضيات الحمامات 
 الشهر الرابع 

  البدأ فى صب الخرسانة العادية للممرات 

  مساحات زراعة الحشيش والنباتاتومدة اإلضاءة أماكن الدرج والرامب واماكن اعوتحديد 
 الخامسالشهر 

  استكمال عمل الممرات الخرسانة العادية وتركيب الدرج وصب الرامب 

 ركيب قواعد تثبيت أعمدة االضاءة داخل األرضيات وترك اماكن تثبيت المقاعد والمناضد ت
 والبرجوالت 

 وضع الرمل فى اماكن زراعة الحشيش 

  وضع الطين فى اماكن الزراعة 

  زراعة االشجار والنباتات والحشيش 
 الشهر السادس

  أجهزة صحى وكهرباء تشطيب المبانى من الداخل 

  تركيب أعمدة االضاءة واضاءة النباتات واضاءة الممرات والدرج 

  تركيب البرجوالت 

 تثبيت المقاعد والمناضد 

 استكمال نظام الرى 

 تثبيت واعداد الواح الطاقة الشمسية 
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