
ضمن منطقة حزام نهر دجلة والتي تتميز بكونها ذات أهمية يتميز موقع معسكر الرشيد بوقوعه   

وسكنية متعددة كــما ان  واداريةكبيرة لمـوقعها المتميز الممكن استثماره فــي جوانـب اقتصادية 
احــاطة المــوقع بمحاور حركة رئيسية ومنها طريق المــــرور السريع يحدد طبيعة االستعمال 

و ترفيهي ويمـثل السكن عـــنصر ثانوي فيه بسبب  اداريوتجاريالرئيسيـة فـــي ان تكون مركز 
( األسر ســكن متــعدد ) الكثافة ارتـــفاع ســعر االرض مما يتطلب استعمال أنماط سكنية عالية 

حيث يحتـــوي الموقع الحالي علـى بعض االبنية والمرافق المشيدة والتي يتطلب الحفاظ عليــها 
بجوانب وظيفية ورمـــزية مثـــل مبنى المطار ومبنى مستشفى الرشيد مــع اضافة بعض االبنية 

   " .وظيفياالمكملة 

 

النــموذج المعد يقتــرح اضــافة محاور حركية و بصرية لربط الموقع مـــع الطرق الرئيسية     
المحيطة لخـــلق مــــركز تجـــاري اداري ترفيهي يعمل على التخفيف مـــن المنطقة المركزية 

ذلك مـــن خــالل اعتماد محور حركة رئيسي رابـــط بيــــن الطرق  يتحقيقلمدينة بغداد و 
الرئيسية المحيطة وتتوزع عليه الفعاليات المــركزية لخدمة سكان المنــــطقة والمنــــاطق 

المجاورة حيث يعمل المحور الحركي علــى تــــوجيه المشهد البصري وتــوجيه االبنية نحو 
اطاللة نـهر دجـلة لخلق بيئة ترفيهية وسياحية متميزة من خالل انشاء فنادق ومناطق استراحة 

ومراكز ثقافية  باإلضافة فأن محور الحركة المقترح والـــذي يخترق الموقع يعمل على تقليل 
 .وغيرها المرور الغير مرغوب فيه باألبنية لألنشطة الصناعية 

 



      

 بمجموعها تشكل والتي السكنية المحالت من ابتداء للمناطق الهرمي التدرج تحقيق وتم     

 وبما الرئيسية الفعاليات مركز تمثل التي القطاعات تشكل بدورها والتي السكنية االحياء

 ,ثقافية مراكز ,جوامع, اسواق,مستوصف, مدارس) خدمية ابنية من منها نمط كل يحتويه

 بانواعها الشوارع الى باالضافة (..... للنقل مراب, وخضراء مفتوحة ساحات, مالعب

 لما الشطرنجية الشوارع استخدام محاولة على التركيز وتم والشريانية والثانوية الرئيسية
 محاورها على والخدمات االبنية توزيع سهولة في صفات من تحتويه

 والسكانية المكانية المعايير وباعتماد هكتار 1035 حوالي المطار بدون الموقع مساحة تشكل      

 السكنية للوحدات المنفرد السكن لنمط احداها قطاعات 7 الى السكني الجانب تقسيم تمف

 البقية الستة والقطاعات محالت اربع من يتالف حي وكل حيين من يتالفو 2م300 بمساحة

 الواحد والحي سكنية احياء اربع من القطاع يتالف حيث االسر المتعدد لسكنا لنمط تكون

     2م140   , 2م120 بمساحة السكنية للشقق متعددة انماط وباستخدام محالت اربع من يتالف

 بتطوير المتمثل والترفيهي السياحي الجانب فهناك السكن جانب والى   2م200,     2م160,

 المتمثل الرياضي الجانب وهناك للفنادق ومجمع لاللعاب مدن وانشاء دجلة نهر شواطيء

 الصحي النشاط وهناك صغيرة وقاعات متفرج 10000و 60000 بسعة مالعب بانشاء

 وباختصاصا سرير1000 بسعة لتكون الرشيد مستشفى تاهيل باعادة المتمثل

 المتمثل المركزية للمنطقة واالداري التجاري النشاط واخيرا والقلبية الباطنيةوالنفسية

 االدارية والمكاتب واالسواق التجارية للفعاليات



 مشروع مجمع الرشيد السكني

 مخطط يبين موقع المشروع في بغداد



 مخطط استعماالت األرض المقترحة في المشروع

 محالت سكنية

 أحياء سكنية

 قطاعات سكنية

 المراكز الخدمية ضمن المناطق السكنية

 السياحية والترفيهية االنشطة

 واالداريةالتجارية  االنشطة

 الرياضية االنشطة

 مطار

 مركز النقل الرئيسي

 مسطحات مائية

 استعمال صناعي

 تعليمية وصحية ابنية

 مناطق خضراء



 استعماالت وارتفاعات األبنية المقترحة للموقعمخطط يبين 



 مخطط يبين التدرج الهرمي لمناطق السكن العمودي والمنفرد

 محالت سكنية

 أحياء سكنية

 قطاعات سكنية

 المراكز الخدمية ضمن المناطق السكنية

 السياحية والترفيهية االنشطة

 واالداريةالتجارية  االنشطة

 الرياضية االنشطة

 مطار

 مركز النقل الرئيسي

 مسطحات مائية

 استعمال صناعي

 تعليمية وصحية ابنية

 مناطق خضراء





 حول المراكز الخدمية للمحالت 2م 200مساحة بلشقق السكنية لتوزيع ا -1-مقترح  



 متر مربع 200مساحة  –نموذج شقة سكنية 



 منظور يبين مركز المحلة والشقق السكنية



 حول المراكز الخدمية للمحالت 2م 120لشقق بمساحة لتوزيع ا – 2-مقترح 



 متر مربع 120مساحة  –نموذج شقة سكنية 



 منظور في مركز المحلة السكنية



 متر مربع 160مساحة  –نموذج شقة سكنية 



 متر مربع 140مساحة  –نموذج شقة سكنية 



 حول المراكز الخدمية لمحالت السكن المنفرد توزيع الوحدات السكنية المنفردةلمقترح 



 منظور يبين الدور السكنية المنفردة



 متر مربع 300نموذج فيال سكنية مساحة 



 متر مربع 300فيال سكنية بمساحة 



 متر مربع 400نموذج فيال سكنية مساحة 



 متر مربع 200نموذج فيال سكنية مساحة 



 التجاري المول



 نموذج للمدارس ضمن المحلة السكنية



 منظور للروضة والحضانة



 منظور المسجد



 المنطقة المركزية



 المركز التجاري واإلداري



 مجمع الفنادق



 مدينة األلعاب



 تطوير الساحل النهري


