
لمسة إبداع لتصميم الميادينمبادرة 
بمدينة مكة المكرمة

( الميادينتصميم إبداع الموظفين في )
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المقدمة

مواقع الميادين 

شرح الفكرة التصميمية

مستندات التقديم
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المحتويات
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.مميزات سيحظى بها الموظف المتطوع المقدمة

. شروط عامة

. شروط فنية 

.الموجهات التصميمة
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اإلدارة العامةة لهدةدمات تعتزم أمانة العاصمة المقدسةة ييملهاةا 
بعنةوا مبادرة تطوعية طرح االعمال المسةاندة االجتماعية بوكالة 

ركة خاللاةا ررصةة الم ةامةن تتيح ( الميادين ابداع لتصميم لمسة ) 
رةةت تطةةوير ميةةادين مكةةة المكرمةةة مةةن خةةالل الهمسةةات اإلبداعيةةة 

.تطوعية من قبهامكمبادرة لموظفت األمانة 
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المقدمة
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ساعة 40اكتساب ساعات تطوعية تصل الى 
شهادة مشاركةو 

شارك تكريم الفائزين باإلضافة الى تدوين اسم الم
.بجوار التصميم الذي سيتم تنفيذه

مميزات سيحظى بها الموظف المتطوع 
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.متميزةي الفكرة التصميمة مبتكرة ا  تكو  

.لهتنفيذالتصميمية قةابهةة الفكرة تكو  ا  

.البعد عن التجسيد الواضح لألرياح

.مناسبات اخرىا  ال يكو  العمل مستنسخ اي قام المصمم بم اركته رت 

ال يحق المطالبة باسترجاع التصميم الفائز
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شروط عامة
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0203 01

االستتتتتتتتفادة متتتتتتتن 
مفتتتتردات و عنا تتتتر 
التتتراا المكتت  فتت  
طتتتتتتتتر  الفكتتتتتتتترة 

.ينللميادالتصميمية 

مكة المكرمة تتميز
بمصتتتتتتادر  لهتتتتتتا  
عمرانيتتتتتة ودينيتتتتتة 
واجتماعيتتة متميتتزة 

.وفريدة

استتتتتلها  الفكتتتترة 
التصتتتتتميمية متتتتتن 
بط واقعة تاريخية ترت

بالمنطقتتة او بمكتتة 
.المكرمة

الموجهات التصميمة
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شروط فنية

0203 01

ـــــــات  ـــــــد  ام تحدي
التأســــــــــــــــــــي  
ة واالنكسارات الخارجي
ة للفكــرة التصــميمي

المقترحة

أن تتناســـل الفكـــرة 
ـــــ   ـــــميمية م التص
ــــــاد  مســــــاحة وأب 
الموقــــ  المقتــــر  

للتطوير

ــــــميم  ــــــديم تص تق
الواجهــــات اةرب ــــة 
لتصــــــميم تطــــــوير 

مجسم إن+ الميادين 
أمكن
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مواقع 
الميادين 

.قائمة مواق  الميادين بمدينة مكة المكرمة

.الرفوعات المساحية للميادين 
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قائمة مواق  الميادين بمدينة مكة المكرمة

تقاط  شارع إبراهيم الخليل م  شارع جرهم–الدهيةةل ميدا  

تقاط  شارع عمر قاضي م  طريق السيل–القاضت ميدا  

تقاط  طريق المسجد الحرام م  طريق السيل–ساحةة األمةةارة 

تقاط  طريق اةمير محمد بن سلمان م  شارع عبدهللا عريف–ميةدا  زمةةزم 

01

02

03

04



10

الخليلميدان  1

طريق إبراهيم الخليل:وصف الموق  ميدان الخليل:اسم الميدان

Autocade file:  Download 2م25826.37:المساحة

Location Link:  Click Here :االحداثيات

21°23'59.3"N 39°48'41.4"E

https://drive.google.com/file/d/12vftalC0MamD5PprnwzFQTtS_xCbv-14/view?usp=share_link
https://www.google.com/maps/place/21%C2%B023'59.3"N+39%C2%B048'41.4"E/@21.399811,39.8093113,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xfc72b616c9f72e90!8m2!3d21.399806!4d39.8115
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تقاط  طريق الملك فيصل م  شارع:وصف الموق 
عمر قاضي

ميدان القاضي:اسم الميدان

Autocade file:  Download m²26671.11:المساحة

Location Link:  Click Here :  االحداثيات
21°29'01.9"N 39°56'01.7"E

ميدان القاضي 2

https://drive.google.com/file/d/1wx0lzqvgI8VAB7l58wdl-lqz4VEKQt6J/view?usp=share_link
https://www.google.com/maps/place/21%C2%B028'59.1"N+39%C2%B055'57.6"E/@21.483097,39.9304863,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbcf1246540a62b7!8m2!3d21.483092!4d39.932675
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ساحة االمارة 3

طريق الطائف السيل:وصف الموق  ساحة اةمارة:اسم الميدان

Autocade file:  Download m² 1557:المساحة

Location Link:  Click Here :  االحداثيات
21°26'22.6"N 39°50'43.1"E

https://drive.google.com/file/d/1f2dBzGNRXPnpjZCr1Jc33DbA86be_-_y/view?usp=share_link
https://www.google.com/maps/place/21%C2%B026'23.4"N+39%C2%B050'44.0"E/@21.43983,39.8433773,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x6e6f0c9bf3c4771b!8m2!3d21.439825!4d39.845566
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ميدان الدوارق 4

تقاط  شارع اةمير محمد بن سلمان :وصف الموق 
م  شارع الرصيفة بجوار سوق الحجاز

ميدان الدوارق:اسم الميدان

Autocade file:  Download m²5664:المساحة

Location Link:  Click Here :  االحداثيات
21°25'29.8"N 39°47'20.6"E

https://drive.google.com/file/d/13gya_ZBwcB6sWMYvq4AdmS1UePMptOW-/view?usp=share_link
https://www.google.com/maps/place/21%C2%B025'29.3"N+39%C2%B047'22.5"E/@21.424813,39.7873883,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x33092d72cc8415bc!8m2!3d21.424808!4d39.789577
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شرح الفكرة 
التصميمية

.مصدر االلهام

.الفكرةمراحل تطور 

.الفكرة التصميمة
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( نص+ صور ) فلسفة التصميم و استلهامها 15

Text

Photo

Photo

)....................................( الموق  المختار 
مصدر االلهام



sketch 

( ترجمة ال صف الذهني ) رسومات يدوية أولية للفكرة 

sketch sketch 
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مراحل تطور الفكرة



(   نص + صور ) شر  تفاصيل الفكرة التصميمة 

Text

Photo

Photo
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الفكرة التصميمة



04

مستندات
التقديم

.الرسومات الم مارية

. المواد المستخدمة

.  عناصر تنسيق الموق 

.االب ادلقطات ثالثية 
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الموق  ال ام

الرسومات الم مارية
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1-الواجهة 

الرسومات الم مارية
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2-الواجهة 

الرسومات الم مارية
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3-الواجهة 

الرسومات الم مارية
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4-الواجهة 

الرسومات الم مارية
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قطــاع

الرسومات الم مارية
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Photo Photo Photo

TextTextText

المواد المستخدمة
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عناصر تنسيق الموق 

Photo Photo Photo

TextTextText
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1-لقطة

لقطات ثالثية االب اد
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2-لقطة

لقطات ثالثية االب اد



30

3-لقطة

لقطات ثالثية االب اد
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4-لقطة

لقطات ثالثية االب اد



....................................................: اسم الموظتتف 

....................................................: الرقم الوظيف 

....................................................: اإلدارة الحتتاليتة

م لومات الموظف المتطوع 
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....................................................: السجل المدن  

..........................................................: رقتم الجتوال

..................................................: البريد االلكترون 



(PDF)حفظ الملف باسم المشارك و  صيغة الملف 
:  وارسالها على البريد االلكتروني 

MV-mail@holymakkah.gov.sa

طريقة التسليم 

33



MV-mail@holymakkah.gov.sa

لالستفسارات التواصل عبر البريد االلكتروني

شكرا لكم 


