مسابقة تصاميم إبداعية للمباني الخضراء JO-GREEN 7102
الملحق (:)3

المخطط المقترح للتقرير الفني
اسم المشروع :

القطاعات البيئية التي تغطيها الحلول المقدمة:

ملخص موجز:

أكتب في هذا المجال ملخص موجز لألجزاء من  ( 3 – 1وصف المشكلة ،وصفات وخصائص المبنى  ،والحلول

المقترحة ) مع توضيح مختصر لخطوات ومنهج إعداد مشروعك.

الجزء األول
وصف المشكلة

في هذا الجزء من التقرير قدم وصف تفصيلي للمشاكل التي تخطط لمعالجتها ومتطلبات ذلك.

أسئلة توجيهية تساعدك في وصف المشكلة:
ما هي المشاكل التي تخطط لمعالجتها؟
ما هو حجم وحدة ونطاق هذه المشاكل؟
كيف تؤثر هذه المشاكل على سكان األردن وأي قطاع منهم ؟
كيف تؤثر هذه المشاكل على القطاعات األخرى مثل االقتصاد والصحة وغيرها ؟ وفي حال توفر أي بيانات ملموسة عن
األثر البيئي لهذه المشاكل يرجى تقديمها.
ما هي األسباب األساسية لهذه المشاكل؟
من هو المسؤول عن نشوء هذه المشاكل أو يسهم في حدوثها أو يزيد في خطورتها؟
يمكن أن توجه هذا األسئلة تحليلك للمشاكل والتحديات وبالطبع لك الحرية في أن تسأل نفسك أية
أسئلة تفصيلية أخرى.
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الجزء الثاني
مواصفات و خصائص المبنى

صف في هذا الجزء من التقرير خصائص المبنى المراد تصميمه بالتفصيل ( ما هو حجمه ،واستخدامه ،وموقعه،

وخصائصه )
الجزء الثالث
الحل /الحلول المقترحة للمشكلة

قدم في هذه الفقرة حلولك المقترحة بإتباع الخطوات الرئيسية واألسئلة التالية:
اآلثار االيجابية للحلول المقترحة التي قدمتها ( ما هو الهدف المقصود أو ما هي فكرتك وكيف تخفف هذه الحلول من
المشكلة التي حددتها؟ ).
الفائدة ( من الذي سيستفيد من الحل المقترح وكيف؟ ).
حساب التكاليف.
الموارد المطلوبة.
الخبرات أو المهارات الالزمة لتنفيذ الحل المقترح.
إمكانية التطبيق في األردن ( ما هو احتمال اعتمادها من قبل السكان األردنيين ونسبتهم المئوية ،وفي أي المواقع
والمناطق ).

الجزء الرابع
قدم رسم تفصيلي للحل أو الحلول المقترحة في مشروعك.
الجزء الخامس
التوثيق ( المصادر والمراجع التي استخدمتها )

المرفقات ( التي ترغب في تضمينها في تقريرك )
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