
 التقني العرض مقترح

 االهداف : 

 والرياضي للمنطقة المحيطة  ةتعزيز الجانب الترفي 

  ساعد على االسترخاء ويحتوي مناظر تعن ضيجيج المدينة ايجاد اماكن جلوس بعيدة

 من خالل الربط بين المناطق المعماريه والزراعية وايجاد عالقة بينهم جذابة وجميلة.

  حل مشكلة البطالة  مما يساعدتشغيل المهندسين الزراعين 

  مراعاة استخدام النباتات من ناحية معمارية وجمالية وبيئيه 

 

 : الوصف 

واستخدام الربط بين المناطق من خالل الممرات عملها  ةللحديق ةالمحافظة على المعالم الرئيس

رض.المحافظة على بعض النباتات بشكال تشبة المناطق الموجودة وتراعي مستويات األ

واضافة نباتات لتكامل المناظر من نفس النوع  هاماكنها واعادة زراعة بعضأالموجودة في 

ستخدام النباتات التي تتوفر في امانة عمان والزراعة للتقيلل التكاليف واستخدام إالموجود و

تحتا  الى والى ري   تحتا في النباتات للربط بين المناطق. استخدام النباتات التي ال الرسم

مرافق الصحيه بمنطة يسهل اللتسهيل الخدمة. وضع  ةري قليل وال تحتا  لصيانة كبير

م( تحتوي على جهتين من الداخل لألناث  4*6الوصول اليها من جميع المناطق بمساحة )

حمامات ومغاسل.توزيع مناطق الجلوس على جميع مناطق  3ة تحتوي على وللرجال وكل جه

طفال للتسهيل على األهالي. ومناطق الجلوس حسب لحديقة ومنها مناطق بجانب لعب األا

م. المنطقة المستطيله بجانب 21المساحات التاليه : المنطقة الدائرية مقابل منطقة التزلج قطرها 

م( هاتين المنطقتين مظللتين بالمظالت الخشبيه. ومنطقه بجانب الجهة 21*5منطقة اللعب )

منطقة اللعب مرصوفه بالكامل ومظللة باالشجار.استخدام النجيل الصناعي على خرى للاأل

اطراف منطقة الجلوس الدائرية العطاء الجماليه والشعور باالستراخاء واستخدام النوع 

يضا للمالعب تم تصميم ملعبين لكرة السلة هذا النوع أ الصناعي لتوفيرالمياة وصيانة.واستخدام

م(  5*5م( لكل ملعب. وغرفة الحارس عن مدخل الحديقة بمساحة ) 5*21والتنس بمساحة )

رى للمدخل للتسيهل الحركة والوصول ختحتوي على مرافق الخاصة. والكرا  على الجهة األ

لعاب لمنطقة كبر عدد ممكن من السيارات. اضافة بعض األأليتسع ام ( 25*11اليه بمساحة )

زهار من مناطق الجلوس.استغالل ومراعاة تواجداألاللعب.توزيع النباتات بطريقه جاذبة 

ألضاءة تم استخدام االعمدة المنطقه الخلفيه الجانبية للمنطقة اللعب النتا  الطاقة من النباتات.



الكهربائية بأشكال مميزة)شكلين واحد للممرات واالخرى لمناطق الجلوس( وتوزيعها على 

طموحي أن يجذب ويخدم ليس فقط سكان . م لكل عمود 4الممرات ومناطق الجلوس بمسافة 

المنطقة المحيطة بل المناطق المجاورة. يكون معلم حضاري بيئي يراعي األستخدام المعماري 

ض ليس في عمان فقط بل في االردن. نموذ  عمل للشركة يعبر والزراعي وربطهم مع بع

 عن رؤيتها.

 مالحظة : تم استخدام برنامجRealtime Landscaping Architect   وهو برنامج

 متخصص للتنسيق الحدائق 

 التنفيذ لجدول موجز ملخص  : 

 الوقت )ب االشهر( البيان 

عمال األنشائيه )بناء, ممرات ,مناطق األ
 جلوس(

 أشهر  4

 شهر  2 األعمال الزراعية 

 شهر  2 عمل مناطق إنتا  الطاقة 

 

 : الصور لالعالم 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 التصميم المقترح 
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 تصميم يوضح األنارة ليال

 


