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متطلبات املرشوع

جامعة األمرية نورة
()PNU

كانت دار الهندسة -عند تكليفها مبثل هذا العمل الكبري-
بحاجة إىل تجميع فريق يسمح لها بالرتكيز عىل جميع
جوانب التصميم والبناء ملختلف أنواع املباين.

المالك:

وزارة التعليم

االستشاري:

شركة دار الهندسة

المقاولون:

مجموعة بن الدن السعودية.
شركة سعودي أوجيه.

شركة السيف للمقاوالت.

نبذة عامة للمرشوع

لقد تم اإلعالن يف عام  2004عن أول جامعة للنساء يف
اململكة العربية السعودية؛ وهي جامعة الرياض للبنات،
ثم أعيد تسمية الجامعة يف عام  2008لتصبح "جامعة
األمرية نورة بنت عبد الرحمن" ،وقد أعلنت الجامعة عن
إنشاء املبنى الجديد ألضخم مؤسسة نسائية حديثة
للتعليم العايل يف العامل.

وبتخصيص من وزارة املالية السعودية ،أُسند املرشوع إىل
رشكة دار الهندسة لتصميم البناء واإلرشاف عليه ،مع
التكليف مبسؤولية فهم متطلبات املساحات باملبنى،
والدور الذى ميكن أن تؤديه يف تشكيل الجيل القادم من
النساء.

"نحن نؤمن أن أنابيب
فلوڠارد ( )CVPCهي
الخيار املثايل واألكرث
مالءمة للرتكيب يف أي
مرشوع يسعى إىل تحقيق
سمعة جيدة ،ونجاح
واح رتافية".
– محمود البكري ،مهندس
ومدير من مجموعة بن
الدن السعودية.

كانت تصميامت الجامعة وخدمات الحرم الجامعي
واسعة النطاق ،تشمل  8كليات أكادميية ،و 6كليات
للعلوم الصحية ،ومختربين لألبحاث الطبية ،ومستشفى
يتسع لـ  600رسير (مساحة مبنية قدرها  99,733مرت
مربع) ،ومكتبة مركزية ،ومنشآت رياضية ،وأماكن سكنية
ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني.
صمم الفريق نظا ًم ا عال يً ا ذا مسار مزدوج للسكك
الحديدية ،ميتد بطول  11.85كم ،لتسهيل تنقل الطالب
واملوظفني وأعضاء هيئة التدريس يف أنحاء الحرم الجامعي.
وقد قاموا ببناء الجامعة -من خالل العمل الجامعي-
باعتبارها واحة للثقافة والتعليم ،تتميز بأنظمة السباكة
وأنظمة التربيد وتكييف الهواء التي ميكن أن تستوعب
احتياجات  60,000طالب.
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وكان املرشوع األكرب هو املركز الطبي الذي ميتد عىل
مساحة  130ألف مرت مربع ويتسع لـ  700رسي ر ،وقد
ساهم حجم املبنى الرئييس ومستوى تعقيده يف أن
يستحوذ عىل أكرب قدر من الرتكيز يف إطار مرشوع الحرم
الجامعي.
كانت إحدى الق رارات الرئيسية للفريق هي اختيار نظام
األنابيب املناسب.
ونتيجة الحاجة إىل مادة أنابيب موثوقة توفر مقاومة
للكلور وعامل تطهري عند تفريغ الخط ،فقد اختار الفريق
أنابيب فلوڠارد (.)CPVC
ومتثلت العوامل التي جعلت ق رار الفريق أكرث إيجابية ،يف
توافر منتج فلوڠارد والقدرة عىل توصيله بكميات هائلة،
وسهولة تركيبه.

مميزات املنتج

إن مرشو ًع ا مبثل هذا الحجم كان يتطلب االهتامم حتى
بأدق التفاصيل ،وقد أثبتت فلوڠارد أنها أفضل خيار بني
املنافسني يف تجنب خطر انهيار األنابيب والحفاظ عىل
مقاومة منو البكترييا.
وقد استوفت فلوڠارد متطلبات املرشوع من حيث توافر
املنتج وسهولة الرتكيب ،حتى مقاومة األغشية الحيوية
واملوثوقية املؤكدة ،كام أنها نجحت يف مواجهة املخاوف
املتعلقة بخدمات الحرم الجامعي لسنوات قادمة.
وقد حصل املرشوع عىل شهادة ( LEEDالقيادة يف الطاقة
والتصميم البيئي) عن إنجازاته .وأعرب املهندس محمود
البكري ،املهندس واملدي ر ،عن امتنانه الكبري لنظام أنابيب
فلوڠارد .
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