
ُمْتَعة المعرفة والتعّلم 
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-يحفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  باسم  الواحات  ارتبطت 
اهلل- كأحد المشاريع المتميزة والهامة، نحو مجتمع معرفي، يتواكب مع رؤية المملكة 2030، 
وتُعنى بنشر المعرفة العلمية في المجتمع، والتعلّم وتنمية االستطالع والتفكير، من خالل 
عرض عدٍد من التجارب والمعارف التقنية، وإثراء الزوار معرفياً، عبر مجموعة من التقنيات، 

بأساليب تفاعلية، تُدخل الترفيه على التعلًم والمعرفة. 



يوجد في مدينة الرياض ثماني واحات لألحياء، موزعة على النحو اآلتي: 

حالة الواحةاملوقعالواحةم

تقع على تقاطع طريق األمير محمد بن عبد العزيز )شارع واحة حي العليا1
افتتاحالتحلية( مع شارع الملك محمد الخامس

، مخرج 7 باتجاه الجنوب واحة حي التعاون 2 َذتتقع على طريق عثمان بن عفان  نُفِّ

َذتتقع على الطريق الدائري الشمالي )مخرج 2(واحة حي النخيل3 نُفِّ

َذتتقع على تقاطع شارع سلطانة مع شارع السويدي العام واحة حي سلطانة4 نُفِّ

تقع على تقاطع طريق أبو عبيدة عامر بن الجراح  مع شارع واحة حي الجزيرة5
َذتهارون الرشيد )مخرج 16( نُفِّ

َذتتقع على شارع بالل بن رباح  في حديقة الدوحواحة حي العريجاء6 نُفِّ

قيد التنفيذتقع على طريق صالح الدين األيوبي في حديقة األمير فهد الفيصلواحة حي الملز 7

قيد التنفيذتقاطع شارع خالد بن الوليد  )مخرج9(واحة حي الحمراء8
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تقع واحة الملك سلمان للعلوم بحي العليا في قلب مدينة الرياض، في 
شارع يُعَرف بكثرة رّواده، وهو طريق األمير محمد بن عبدالعزيز )التحلية( 

بتقاطعه مع طريق الملك محمد الخامس. 

واحة حي العليا 

 عموم سكان الرياض.

       طالب وطالبات المدارس والجامعات.

       زوار الرياض والوفود الرسمية.

 المهتمون بالعلوم والتقنية.

الجمهور 
المستهدف
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y  ،)التحلية( العزيز  عبد  بن  األمير محمد  في طريق  المتميز  الموقع 
والكثافة العالية لمرتادي الشارع في عطلة نهاية األسبوع، واإلجازات 

الرسمية، والمناسبات والفعاليات المختلفة.

y  علمية وفعاليات  متميز،  تقني  متحفي  عرض  عبر  المعرفي  اإلثراء 
اختيار  بالترفيه، عبر  التعليم  تتكامل موضوعاتها مع مفهوم  جاذبة، 
التقنية  الصناعي،  )الذكاء  مثل:  الزوار،  شغف  يثير  الذي  المحتوى 

الحيوية، مستقبل التقنية، أساسيات العلوم... وغيرها(.

y  مسرح يتسع لعدد )400( شخص، يضم عدداً من
التقنية،  المواضيع  في  والمحاضرات  الفعاليات 
بشكل  ستقام  والتي  بالواحة،  المتصلة  والعلمية 

دوري.

y  :تبلغ والتي  الكبيرة  بالمساحة  الواحة  تمتاز 
المسرح،  العرض،  صالة  وتشمل  )21000م2(، 
بها،  المحيطة  الخارجية  والحديقة  والساحات 
والمطاعم  والمقاهي  األكشاك  من  عدد  وتوفر 

التي تقدم الوجبات الخفيفة لخدمة مرتاديها.

y  مدينة في  األضخم  تعّد  خارجية  عرض  شاشة 
الرياض، يشاهدها جميع المارين بوضوح ويمكن 

استثمارها إلقامة بعض الفعاليات الخارجية.

مميزات واحة حي العليا 12



مدخل

مدخل

مدخل

مدخل
واألول،  األرضي  بالدور  العرض  صاالت 
والتي تضم عرضاً متحفياً للتقنيات الحديثة، 
الزائر  عليها  يمر  متتالية،  قاعات  عدة  عبر 

مستمتعاً، بالتعلّم والمعرفة.

تبلغ:  بمساحة  الخارجية،  العرض  شاشة 
)112م2(، وتقع في المدخل الرئيس، ويقدم 
بها عروض توعوية ومواد إعالمية لمرتادي 
الواحة في الحديقة والجلسات الخارجية.

من  عدد  هناك  بالمبنى،  المحيطة  الحديقة 
والخدمات  والمقاهي  واألكشاك  الجلسات 

الخارجية، لخدمة زوار، ومرتادي الواحة.

المسرح الذي يتسع لـ )400( زائر، ويضم شاشة 
عروض بمساحة إجمالية تبلغ: )144م2(، مع 
كافة التجهيـــزات الصوتيــة، وسوف تقام فيه 

– بشكل دوري-عدد من الفعاليات.

الجهات  من  بالواحة  المحيط  المنحدر 
الشمالية والغربية والجنوبية، لغرض ممارسة 

المشي واإلطاللة الجميلة على الموقع.

أقسام الواحة

مقهى

مقاهي ومطاعم

ات
يار

 س
قف

موا

ات
يار

 س
قف

موا

المرشدون
يعمل في الواحة عدد من المرشــــدين، مزدوجي 
اللغــــة، لغرض التعريــــف بالواحــــة، ومحتوياتها، 

واإلجابة عن أسئلة الزوار، واستفساراتهم.

مواقف السيارات
تحيــــط بالواحة مواقف الســــيارات من الجهات 
الشــــرقية عبر مســــارين، ومن الجهة الشــــمالية 
عبر مسارين أيضاً، إضافة إلى الجهة الجنوبية 

)مسار واحد(.
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الدخول

الخروج

الخروج

الطابق الأر�ضي

الطابق الأول

Entrance

قاعة التقنية الحيوية
تعرض القاعة أبرز األســــس النظرية والتطبيقية في مجال التقنية الحيوية، 
التــــي تبدأ بالجينات وما يعرف بـ)DNA( ثــــم تتابع التطورات التي طرأت على 

الشفرة الوراثية، والتي ستحدث طفرة في عالج األمراض.

قاعة تقنيات المستقبل
أغمض عينيك، وتخيل كيف ســــيكون المســــتقبل بعد نصف قــــرن من الزمن، 
سوف تحدث تطورات تقنية مذهلة في مجاالت مختلفة، وستسلط هذه القاعة 

الضوء على جزء من هذه التحوالت، التي تبرز قوة التقنية القادمة بقوة.

قاعة الذكاء الصناعي
تركــــز القاعــــة على التقنية وتطوراتها في البعد الخادم لإلنســــان، من خالل 
عرض النظرية الرئيسة التي بنيت عليها التقنية المعاصرة،  لتنتهي بتوظيف 
الذكاء الصناعي في تســــيير الحياة واإلنتاج، ورؤية النتائج المذهلة في هذا 

الصدد.

قاعة االستقبال
هنــــا نســــتقبل زوار الواحة، وســــوف يقوم المرشــــدون بتفويــــج المجموعات، 

وتقديم المعلومات األساس حول صاالت العرض.

قاعة العرض المرئي
يتعرف زوار الواحة على أقسامها، والمحتوى المعرفي الذي تضمه، مع لمحة 

سريعة حول التقنيات التي سوف يتعاملون معها، عبر فيلم تلفزيوني قصير.

قاعة أساسيات العلوم
تتحـــدث القاعـــة عن مجموعة األســـس العلميـــة الفيزيائية التي تســـتند إليها 
معظـــم تقنيـــات عصرنا الحديـــث كمبـــادئ الكهرباء والمغناطيـــس والموجات 
الكهرومغناطيسية وغيرها. وتتيح هذه القاعة فهم آلية عمل هذه التقنيات من 

خالل مجموعة من المعلومات والتجارب.

األمانات
تضم الواحــــة مكاناً خاصاً 
لحفظ األمانات كالحقائب 
قبــــل  حكمهــــا،  ومافــــي 

الدخول للواحة.

قاعات العرض



y  تشويقية مضامين  ذو  فريد،  الواحة  سيناريو 
وتثقيفية يغطي أهم المجاالت التقنية في بعديها 

الموضوعي والزمني.

y  ،التقنية جذور  عن  بالحديث  المشهد  يبدأ 
وأساسيات العلوم، وقصة تطورها.

y  مسارين في  ذلك  بعد  الزائر  المشهد  يأخذ 
موضوعيين للتقنية:

 مسار التقنية المادية. 1
 مسار التقنية الحيوية. 2

y  ،الصناعي الذكاء  نقطة  إلى  المساران  وينتهي 
الذي يصل في مساره األول إلى أنسنة اآللة.

y  ،ل المسار الثاني الزائر إلى ميكنة اإلنسان ويوصِّ
لتنتهي رحلته بالتقنية في حياتنا المستقبلية عبر 

رحلة للمستقبل من خالل آلة الزمن.

التقنية الحديثة وما يرتبط بها من موضوعات ومعارف.

المحتوى العام وقصة الواحةموضوع الواحة 18



شارك في إعداد المحتوى العلمي مجموعة من األكاديميين 
األساس  الفكرة  ابتكار  من  بدءاً  السعوديين،  والمختصين 
لموضوعات الواحة، وصياغة المحتوى، والعناوين الفرعية، 

وصوالً إلى مراجعة المحتوى والمشاهد العلمية.

اإلشراف العلمي 20



يمكنكم التواصل مع إدارة الواحات، وإلهامنا بأفكاركم 
ومقترحاتكم الثرية، عبر الوسائل التالية: 

أَلِهمنا بفكرة

Design & Execution

y  .زيارة إدارة الواحة في الموقع

y   wahat .a l r iyadh.gov.sa الموقع اإلليكتروني للواحات : 

y  wahat@alriyadh.gov.sa :البريـــد اإلليكتروني للواحات

y  :حســاب الواحــات على تويتـر@ w a h a t a l r i y a d h
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     أوقات عمل الواحة: 
تعمل الواحة طيلة أيام األسبوع على فترتين:

• الفترة الصباحية: من الساعة: 9-12 ظهـراً. )للوفود، والمراحل التعليمية(
• الفترة المســـائية: من السـاعة: 4-9 مسـاًء. عموم الزوار.

• يوم الجمعة: الفترة المسائية فقط. 
• يوم األحد: مغلق للصيانة.

wahat.alriyadh.gov.sa   يمكن حجز التذاكر عبر الموقع اإللكتروني للواحة •
• أو من خالل شبابيك التذاكر في مقر الواحة.

+966 552766611 لتنسيق زيارات المجموعات والوفود: 


