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 الحدائق النباتية .. تصميم وصيانة

 مقدمة الدورة
الحديقة هى مساحة من الكساء األخضر مخططة عادة ما تكون خارج جددران األبنيدةو وتكدون ادى ال الدض ب درم اعسدتمتا  بجمداة الطبي دة 

ات در  الحديقدة  .قدد تحتدوا الحديقدة عخدى خامداا ومدواد طبي يدة تو عخدى تخدو التدى تكدون مدن صدن  ا نسدان .(الطبي ة)صورة مص رة من 

بانها مساحة من األرم مزروعة بصورة طبي ية تو من صن  البشر بمختخ  تنوا  النباتاا من األزهار إلى الشجيراا واألشدجار الباسدقة. 
قباة الناس لممارسة تي نشاط يحبونه اي الهواء الطخق. سواء لختنزه تو التدريم تو لخجخدوس تحدا وتكون عادة منسقة الشكة ومهيأة عست

  .ظة األشجار لخقراءة والتأمة

 
ت تبدر الحددائق والمنتزهداا ال امدة مددن تساسدياا تخطديط المددن الحديئدة االحدددائق بأشدجارها وشدجيراتها وتزهارهدا ومسدطحاتها الخضددراء 

ن و االخضرة تؤدي إلى حماية البيئة من التخوث مما يؤئر عخى الناحية الصدحية لخمدواطنين وكد لو تدواير التظخيدة تمئة صورة حضارية لخمد
ورا  رطوبة الجو وتنقيته وتقخية الضوضاء وت دية الحرارة بجانض تنها تدؤدي وظدائ  تخطيطيدة حيدث ت مدة عخدى تحديدد المددن والمنداطق 

تضمنه التخطيط المديني اي تصميمهم ألحياء المدنو  لدو تن تكئدر سدكان المديندة يقطندون ادي شدقق االحدائق ال امة تصبحا جزَء تساسياً ي
 سكنية ويحتاجون لالنطالق اي متنفساا تض ها بخدياا المدن تحا تصراهم. 

 

بالتفصدية تخطديط ونحدن ادى هد ا الموضدو  نتنداوة  .وكئير مدن سدكان البيدوا المسدتقخة ينشدئون حددائقهم الخاصدة بالصدورة التدي تناسدبهم

كاحد اار  عخم البساتين الهامة بالت ر  عخدى اندوا  الحددائق  Landscapes Gardening وتنسيق الحدائق وزراعة المسطحاا الخضراء

 .وعناصرها وطرز تصميمها وصيانتها

 محاور الدورة
 مقدمة واهمية الحدائق  :الفصة اعوة

  مقدمة وت ري  مفهوم الحديقة واهميتها 

  عهم الحدائق النباتية اى ال المنما ج 

 
 الفصة الئانى : انوا  الحدائق النباتية

 انوا  الحدائق ال امة  حديقة الحى السكنى 

 حديقة المدينة  حديقة المنتزه ال ام انوا  الحدائق الخاصة 

 حديقة اعطفاة  حديقة الشوار  والميادين 

 حديقة الشاطئ  حديقة الحيوان 

 الحديقة المنزليه  الحدائق النباتية 

 

 طرز تصميم الحدائق  :الفصة الئالث

  الطراز الهندسى  الهندسى المتناظر  الحر  اعنجخيزا 

 اعيطالى اليونانى  ال ربى اعندلسى  الفرنسى  اليابانى 

 
 الفصة الراب  : الت ر  عخى اهم طرز الحدائق ال المية

 حدائق عربية واوروبية شهيرة 

 

 المجموعاا النباتية -تصميم الحدائق عناصر   :الفصة الخامس

 عناصر نباتية

 الدور التنسيقى والجمالى لخمجموعاا النباتية   النخية واشباه النخية  الشجيراا  اعشجار 

 المتسخقاا والمداداا واعسيجه  نباتاا اصص مزهرة  نباتاا التربية الخاصة  اعبصاة 

 الحولياا الشتوية والصيفية و اا الحولين    الظة والصوضنباتاا  الصباراا  ال شبياا 

 النباتاا الشوكية 
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 الدورة اهدا 

 الت ر  عخى انوا  الحدائق النباتية  الت ر  عخى طرز تصميم الحدائق والالندسكيض 

 الفهم بصورة صحيحة لكة ال ناصر النباتية واهميتها التنسيقية  م راة طرق صيانة الحدائق سواء لخ ناصر النباتية او البنائية 

  تفهم اهمية انشاء الحدائق بانواعها اى المدن واهميتها البيئية
 والتجميخية وال خمية

  التفريق بين عناصر تصميم الحدائق النباتية والبنائية واستخداماتهم
 المختخفة

 
 الدورة ه هلمن 

وصيانتها والحفاظ عخى البيئة بما اي  لو ال امخون اي القطا  الحكومي والقطا  الخاص من المختصين بالبساتين وانشاء الحدائق 

 .الشركاا الخاصة والجم ياا البيئية اعهخية والجهاا المهتمة بتطبيق األساليض الحديئة اي تجمية المدن و مشاري  التشجير

 

 ايام 5 مدة الدورة: 

 قطري لاير  0022س ر الدورة: 

 


