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متمركزة ف��ي احل��رم اجلامعي
بحيث تشكل قلبا للجامعة
يتصل باملداخل الرئيسية ومتت
مراعاة حركة االتصال في كل من
حرمي الطالب والطالبات.
كما يتضمن امل��ش��روع تنسيق
املوقع واحلدائق وتطوير املناطق
امل��ف��ت��وح��ة ب��ن��اء ع��ل��ى معايير
االستدامة ومراعاة البيئة واملناخ
وتقنيات أعمال الزراعة احلديثة
وتطوير املناطق الطبيعية حول
املوقع.
وي��ت��رك��ز االه��ت��م��ام ف��ي تطوير
وتصميم الواحة التي حتتوي
ع��ل��ى ع��ن��اص��ر م��ائ��ي��ة «أن��ه��ار
وب��ح��ي��رات» وكثافة عالية من
التشجير والنخيل خللق بيئة
متاثل البيئة الطبيعية كما يوفر
التصميم أن��واع��ا مختلفة من
عناصر تنسيق املوقع الالزمة
لتحديد ال���ش���وارع الداخلية
وامل��ن��اط��ق املفتوحة وامل��م��رات
العامة ومم��رات املشاة وإع��ادة
استخدام مصادر املياه والطاقة.
إضافة إل��ى ذل��ك ف��إن التصميم
يهتم بتوفير امل��م��رات املظللة
واألف��ن��ي��ة املفتوحة وم��رش��ات
ال�����رذاذ ال���ب���ارد وم��ج��م��وع��ات
التشجير والعناصر األخ��رى

التي تعمل على تلطيف املناخ مما
يزيد اإلحساس بالراحة خالل
التواجد خ��ارج املباني خاصة
خالل أشهر الصيف.
ك��م��ا مت تقييم شبكة ال��ط��رق
ال��س��ري��ع��ة احمل��ي��ط��ة ب��امل��وق��ع
لتحديد أكفأ استراتيجيات حتديد
املداخل وتنظيم احلركة املرورية
حول موقع املدينة اجلامعية من
ناحية طرق الدائري السادس
والسابع وطريق  602والرابطة
السريعة لنهاية شارع الغزالي.
وعالوة على ذلك مت تقدير نسب
الزيادة املستقبلية حلركة املرور
وتطبيقها على البيئة احمليطة
ع��ن ط��ري��ق تشجيع الوسائل
البديلة لالنتقال ووسائل النقل
اجلماعي بدال من االعتماد على
السيارة الشخصية مما يحقق
بيئة مستدامة بيئيا وإنسانية.
وتعتمد استراتيجية حركة
امل����رور ال��داخ��ل��ي��ة ع��ل��ى طريق
دائ��ري متت تسميته «الطريق
ال���دائ���ري اجل��ام��ع��ي» يحيط
باملدينة اجلامعية الستيعاب
ح���رك���ة امل�����رور ح����ول احل���رم
اجلامعي.
وت��ش��م��ل امل��ب��ان��ي األك��ادمي��ي��ة
للجامعة نادي موظفي اجلامعة

وس���ك���ن ال��ط��ل��ب��ة وامل���درس���ة
النموذجية وال��روض��ة وسكن
أعضاء هيئة التدريس وسكن
الضيافة ون��ادي أعضاء هيئة
التدريس ومرفق إدارة النفايات
ال��ع��ام��ة واخل��ط��ي��رة وم��رف��ق
التأثيث واإلس��ك��ان وم��خ��ازن
عامة واملطبعة ومستودعات
اخلدمة ومجمع اخلدمات وخدمة
السيارات.
وتتضمن املدينة مباني أنشطة
ط�لاب��ي��ة ترفيهية وري��اض��ي��ة
تستوعب حمامات للسباحة ذات
احلجم األومل��ب��ي ومالعب لكرة
القدم وقاعات لأللعاب املختلفة
وق���اع���ات ري��اض��ي��ة م��ت��ع��ددة
للتدريب واملنافسات.
كما تضم ثالث محطات خدمات
مركزية حتتوي كل منها على
معدات التبريد الالزمة لتبريد
م��ب��ان��ي احل���رم اجل��ام��ع��ي كما
تضم املدينة اجلامعية  29ملجأ
ض��د مختلف أن����واع األخ��ط��ار
ويستوعب كل ملجأ حوالي 300
شخص وهي من املتطلبات التي
أحلقت أخيرا باملشروع وأدت
إلى متديد فترة تصميم واعتماد
املخطط الهيكلي ملدينة صباح
السالم اجلامعية .
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