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وع المركز التعليمي الثقاف مشر

فيهي بشارع عبدهللا ال  حمدالتر
اف فريق إدارة تنمية المشاري    ع  اري    عالمشقطاع –بإشر



و  عنبذة عن المشر
ي الكويتبلديةقامت

دراساتتقديملعالمي استشاريمكتبمعبالتعاقد تطويريةخطوةف 

ي تعليمي مركز تصميمبموجبها تشملاستشارية
ي ترفيهي ثقاف 

قمنطقةف  قرار عىلبناء  شر

.4/4/2004بتاري    خالصادر (2004/7/169/أ.م/ب.م.ق.ل)رقمالبلديالمجلس
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وع موقع المشر

3

وعيقع ي التعليمي المركز مشر
 
فيهي الثقاف ي د الحمعبدهللابشارعالتر

 
قمنطقةف .شر

وعمساحة ي منقطعثالثةعىلممتدة2م57098قدرهااإلجماليةالمشر
:الراض 

2م29526مساحتهاAالقطعة•
2م22872مساحتهاBالقطعة•
2م4700مساحتهاCالقطعة•



المستهدفات 
األساسية 
وع للمشر

وع قامت البلدية بالتالي  ي سبيل إنجاز المشر
 
:ف

وع22االجتماع مع • .جهة وهيئة حكومية لتحديد احتياجات المشر

وع وتطوير أفضلها٣إيجاد • بدائل تصميمية للمشر

اء • ي الخض 
.الدرجة الذهبيةLEEDاستيفاء معايتر شهادة المبان 

.استيفاء متطلبات الدراسة المرورية•

ي وا•
.الجتماعي استيفاء متطلبات تقرير نطاق دراسة تقييم المردود البيئ 
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وع :رؤية المشر
فيهي  ي التر

وع المركز التعليمي الثقاف   بشارع أن يكون مشر
فيه .عبدهللا الحمد مركزا لإلبداع والثقافة والتر

وع :أهداف المشر
في• .هتوفتر أحدث سبل التعليم و التثقيف والتر
بات تحقيق معايتر االستدامة من خالل استيفاء متطل•

اء  ي الخض 
.LEEDشهادة المبان 

ي التصميم المعماري مع تاري    خ منطقة موقع •
تماشر

وع  ق)المشر (.شر
.استيفاء متطلبات الجهات الحكومية•
إحياء مدينة الكويت من خالل إنشاء مركز جذب سياحي •

.وتجاري فيها
وع مع متطلبات المنطقة المحيطة به• .تكامل المشر
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وع رؤية وأهداف المشر



وع أبرز مكونات المشر
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قبة ثالثية األبعاد•

فندق•

معرض الواقع االفتراضي•

األلعاب االفتراضية •

دار الفنون•

مدينة مالهي داخلية•

مختبر الطبخ•

مختبر العطور•

أكاديمية الحركة•

قاعة المناسبات•

المعرض المؤقت•
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وع عىل  نشاط تجاري آخر15وبشكل عام يحتوي المشر

مركز العمال•
صاالت السينما•
أكاديمية الحركة•
ي للسيارات•

الكارتينج الكهربان 
فيهي • المركز التر
منطقة المطاعم والمقاهي •
حي صالة لأللعاب الرياضية ومنتجع ص•
مركز اللغات•
ر• ألعاب اللتر 
ل اللعب• مت  

أكاديمية الموسيقر •
المحالت التجارية•
المطاعم المختصة•
المشح•
مركز التكنلوجيا•

يةمجموع المساحة  2م134399التأجتر



وع أبرز مالمح المشر

وع المركز التعليمي • فيهي بتصميم معماري يعكس موج البحر وقبة تمثل اللؤلؤة، يطل مشر ي التر
الثقاف 

ق .عىل شارع عبدهللا الحمد من منطقة شر

ي الذكية •
وع نظام إدارة المبان  ي المشر

(.  BMS)يستخدم ف 

ي متطلبات •
وع يستوف  .الدرجة الذهبيةLEEDالمشر

وع عىل مضمار دراجات هوائية آخر للمشاة داخل المجمع بطول • .متر تقريبا900يحتوي المشر
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صور ثالثية 
وع األبعاد للمشر
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واجهات المشروع
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منظر علوي للمشروع
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من المشروعBو Aجانب القطع 
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من المشروعCو Bجانب القطع 
15



Aالقطعة 

تضم الفندق و القبة ثالثية البعاد و النشطة التعليمية

تخدم كمواقف وتتكون من خمسة وثالثير  طابقا وثالثة طوابق تحت أرضية تس

السيارات

متر B215حئر القطعة Aطول جش المشاة والدراجات الهوائية من القطعة 
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(ةالفندق ومركز اللغات ومركز األعمال والقب)Aالقطعة 
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الحديقة الخارجية
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Aمخطط هيكلي للقطعة 
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مخطط الدور األرضي
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Aرؤية مقطعية للقطعة 
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Bالقطعة 
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فيهية والثقافية والمحالت التجارية والمطاعم تضم النشطة التر

اقف وتتكون من خمسة طوابق وثالثة طوابق تحت أرضية تستخدم كمو 

السيارات

متر C40حئر القطعة Bطول جش المشاة والدراجات الهوائية من القطعة 



Bالقطعة 
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Bالقطعة 
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Bمخطط هيكلي للقطعة 
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مخطط الدور األرضي
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Bرؤية مقطعية للقطعة 
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Cالقطعة 
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هم كمواقف وتتكون من خمسة طوابق وثالثة طوابق تحت أرضية تستخدم جميع
للسيارات



Cالقطعة 
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30
Cمخطط هيكلي للقطعة 



Cرؤية مقطعية للقطعة 
31



 لكم
ً
اف فريق إدارة تنمية المشاري    ع شكرا اري    عالمشقطاع –بإشر


