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التعريف بفريق العمل
• Ahmed Tantawy Ragap أحمد طنطاوي رجب•

• Mohamed Sayed Kotb

• Belal Gamal El-Sadat

• Abdulla A Aboulwafa

محمد سيد قطب•

بالل جمال السادات•

الوفا• أبو أحمد اهللا •عبد Abdulla A.Aboulwafa

• Ramy Raafat

• Ola Alla El-deen

عبد اهللا أحمد أبو الوفا•

رامي رأفت خلف اللـه•

عال عالء الدين عبد المجيد•

• Ahmed Yahia Aziz

• Hashem Mahmoud Hashem

• Hussein Ali El-sayed

أحمد يحيى عزيز•

هاشمد وهاشم محم•

السيد• عل •حسين Hussein Ali El-sayed

• Mooaz El-sayed

حسين علي السيد•

معاذ السيد عبد المقصود•



؟؟؟؟ هنا ه ل نا أحنا ليه هنا ؟؟؟؟أ



وأيه المشكالت اللي بنواجهها ؟أ



وأيه المشكالت اللي بنواجهها ؟أ



)فكرة الخروج (طب نروح فين 



الموقع وأهميتهأ

اختيار في عليها اعتمدنا التي رالعوامل ي ي  يه  ي   ل  و

:الموقع 

ة األساسيةنيالب•

طرق الوصول•

المساحة•

القابلية للتوسع•

الطاقة•

الصناعة•

الزراعة•



الفكرة الرئيسية
فكرة المدينة تعتمد على العنصر الرياضي فهناك أمثلة آثيرة نجحت من خالل الرياضة من خالل تنظيم •

ل ال ذ آكل لة ال ط ًا ًا ا ة ال .بطوالت عالمية تدر عائدًا ضخمًا وتنشط الدولة آكل ومن هذه الدولط

بعض المدن التي استضافت بطوالت أوليمبية



نمو المدينة

الجزء الرياضي - 1•

البنية األساسية - 2•

السياح 3• الجزء

الجزء الصناعي والزراعي -4•

الجزء اإلداري -5•

استغاللها6• وآيفية الطاقة الطاقة وآيفية استغاللها-6•الجزء السياحي– 3•



الموقع العام المقترح

رئيسيين قسمين إلى المدينة تقسيم :تم يين ي ين ر ى  ي إ يم  :م 

:الجزء الرياضي : أوًال 
Auto Cityحلبة سباقات  - 1•

منطقة االستادات الرياضية - 2•

منطقة األلعاب المائية - 3•

األخرى:ثانيًا :األجزاء :األجزاء األخرى:ثانيا
الجزء السكني - 1•

الجزء اإلداري - 2•

الجزء التعليمي - 3•

الجزء الترفيهي والثقافي - 4•



مصادر الطاقة

طاقة باطن األرض

محطة تحلية مياه البحرمحطة الطاقة المرآبة



الخطط المستقبلية
من بعض الخطط المستقبلية التي اتفقنا عليها

 
  

نفق مائيميناء بحري




