
منطقة  في التطوير  عمليات  المرحلة التالية المثيرة من    نقدم لكم

Castle Hill 

 

معلومنات مييندة وتعناعدي فني اونتكمات ااونتبيان لن  ملخن  صينير ونيوفر ان هذا عبارة عنن  

اإلجابة على األوئلة  .في ااوتبيان المرفق. يرجى القراءة صبل 

 

ااونننننتبيان عبننننننر اإلنترنننننن  علننننننى  كمات وننننننتايرجنننننى ممح ننننننة منننننا يلنننننني  يمكنننننن  

www.regeneratingdudley.org.uk  .حيث وتجد المزيد من اليور ومقطع فيديو صيير 

 

مجاات رئيعية، والتي تركز على العناصر الرئيعية للمرحلة التالينة  يتكون هذا الملخ  من ثمثة

 هي و ؛ Castle Hillمن تطوير  

و   ةحديق  من عمليات تطويرلمرحلة الثانية  ا•    قلعة )أحمر(الحيوان دودلي 

 في المدينة )أزرق(  ميالتعل معاحة  • مركز جامعي جديد لتوويع

إلننى وونني مدينننة  Castle Hill• تحعننين المعنناحات الميتوحننة العامننة وممننرات الم نناة مننن 

Dudley  )أخضر( 

 

 تحدد هذه الخريطة المجاات الرئيعية الثمثة

 

 المرحلة الثانية من عمليات تطوير حديقة حيوان دودلي والقلعة

، والتني تتضنمن ا ن منحنة حديقنة حينوان دودلني والقلعنةعتمر الكثير منن األعمنات الرائعنة فني ت

إلجنراء اإلصنمحات  Gettyجنيه إوترليني تم تلقيهنا منن مسوعنة  120،000حديثة بقيمة مالية  

 ال هيرة بالموصع.مباني التكتون األواوية في أربعة من 

تكتنون ومن ن ة جديندة متعنددة  مبنانيتتضمن المرحلنة التالينة منن التطنوير تجديندما كناممم ألربعنة 

 .ااوتخدامات

يخنر  تضمن  تطورات المرحلنة األولنى مندخمم جديندما لحديقنة الحيواننات، وصرينق وصنوت جديند 

العيارات الحالي.   Tipton Roadعلى  ، وتوويع موصف 



 تكتونية مبانيأربعة  

وأخينرا مننزت الييل، وصاعة كنوين منار ،  منزت ك اف، و وتاألربعة هي مركز اا  المباني التكتونية

 ااوتوائية.الطيور  

 

 ك اف وتمركز اا

لتقديم الطعام وتناوت الطعنام  معقوفةيتمثل اصتراح مركز ااكت اف في إعادة هذه المعاحة كمن  ة 

ا إن اء معرض في اا  .نحاءمع معارض حيوانات صغيرة في كم الطرفين. ويتم أيضم

 

 الييل منزت

ليينب  امتندادما و للقنرود، صيينا  ليينب كيينف المبننى عديل وتتتمثل خطة منزت الييل العابق في ت

عد. يعنم  ااصتنراح لقنرود المكناي المكاي الموجودة حاليما على الضية المجاورة للمين  قي  صرودل

من جانب التل إلى المعتوى الثناني منن  مرتيعة عن العط من خمت ممرات   قي بالوصوت إلى ال

 منزت الييل، مما يعم  للزوار بالم اهدة من أويل اليناء وبجانب الممرات على ال رفة العلوية.

 

 صاعة كوين مار 

إلنى  ونيتم تمديندهامنار  علنى وفييتهنا كمطعنم ومقهنى ولكنهنا كنوين ة صاعنح أن تحافظ  اصترتم ا

يع وعة المقاعد إلى المعاحات الخارجينة، وتنوفير منناصق الخار . يمكن تحقيق ذل  من خمت توو

اونتخدام العنتائر فني عن صرينق للزوار اوتخدامها على مدار العام، ويقترح ذل    عقوفةجلوس م

الجزء الخليي واألمامي من المبنى. يععى ااصتراح إلى إدارة خني األجنجار للعنماح بخطنوص ر ينة 

 ها.أفضل عبر حديقة الحيوان والغابات خلي

 

 الطيور ااوتوائيةمنزت 

صطعة مهمة للغاية ومتمينزة منن الناحينة المعمارينة. المبننى ا ن لقد وجدنا ان منزت الطيور يعتبر 

ا للجمهننور. يهنندف ااصتننراح إلننى إعننادة تخينني   داخننل أرا نني ح يننرة األونند ولننم يعنند ميتوحننم

صلعنة دودلني، علنى ونبيل  المعاحة لتوفير مرفق تعليمني يعنتخدم الوونائي الرصمينة ل نرح تناري 

 المثات.

 



 من  ة جديدة متعددة ااوتخدامات

منن مندخل حديقنة الحينوان صريقنا حينث ونيوفر علنى ااصنمق يكون هذا المبنى هنو أهنم مبننى   صد

والمعلومات األثرية. والقيند منن ذلن  هنو اونتخدامه ل ن نطة  رجمةوويكون بمثابة "مركز" للت

 والتدريب والتعليم وااجتماعات والمستمرات.

 

 م في المدينةيالتعلمعاحة  مركز جامعي جديد لتوويع

للحينوت علنى تموينل منن الحكومنة المركزينة ومينادر بلدات مدينة دودلي  يععى مجلس صندوق

ا لتنمينة المهنارات والوفنائف ل م ابهمحلية وإصليمية أخرى لتطوير مركز جديد  لجامعة يوفر فرصم

المحلي.  وااصتياد 

 تللتكينف إذا أراد ةكنون معنتعدتندري جميعما أن مراكز المدن بحاجة إلى العمل ب كل مختلف وأن 

وعملننا منع مسوعنة  لندينا المعتقبل. على وبيل المثنات ت نير أبحنال العنوقواازدهار في   اءالبق

Dudley NHS Foundation Trust  إلى وجود صلب صو  فني المعنتقبل علنى مركنز جنامعي

، منع البنراما التقنينة التنني ينتم تقنديمها فنني ب نكل اولننييقندم دورات فني علنوم اليننحة والحيناة 

عنة ودرجنات التندريب المهنني، منسهمت البكنالوريوس جنبما إلى جنب منع المسو 5و    4المعتوى  

ا من العام الدراوي    فياعدما.  2023/2024والدراوات العليا بدءم

 ونتكون المهنارات والمنسهمت اتيتمثل أحد األهداف الرئيعية لهذا الم روع في  نمان أن تندريب

ن علنى الوصنوت إلنى ميممة لتلبية احتياجات أصحاب العمل المحليين وأن العكان المحليين صادرو 

والتنننافس علننى الوفننائف المحليننة. الت كنند مننن أننننا كمنطقننة نركننز علننى المواهننب  مرحلننةال ههننذ

"المحلية" الخاصة بنا وتزويد العكان المحليين بالووائل المزمة للتقدم في التعليم العالي والعمنل 

ا إمكانينة للمركننز إلينواء متخي يني الرعاينة اليننحية النذ  يقنوده الندرجات العلميننة. هنناي أيضنم

 ا خرين والمرافق لموتخدام المجتمعي.

ا إلنى جننب منع معهنند   Black Country and Marchesونتقام هنذه المن ن ة الجديندة جنبننم

لتقنديم منسهمت عالينة  2021والذ  ونييتت  فني خرينف عنام  Tipto Road للتكنولوجيا، صبالة

 المعتوى في التينيع المتقدم ومنهجيات البناء الحديثة والهندوة الطبية.

من المواصنع الحالينة التابعنة صريبة ويسد  هذان المبنيان معما إلى إن اء حديقة جامعية في المدينة 

التعلم فني المديننة. نخطني لتحديند موصنع الحنرم  ةمعاح وبالتالي توويع -لكلية دودلي للتكنولوجيا 

 الجامعي الجديد في موصع مبنى ميدان وباق الخيل العابق.



صالنب كنل عنام، ممنا يعنزز ااصتيناد  1000نتوصع أن يجلنب مركنز علنوم الينحة والحيناة الجديند 

هنذه وووني المديننة باإل نافة إلنى تحعنين  Castle Hillالمحلي، ويعزز النروابي والن ناص بنين 

 .البوابة المهمة إلى المدينة ب كل كبير

 

إلنى ووني مديننة  Castle Hillوممرات الم اة منن محعنة معاحات عامة 

 دودلي

النذ  ويحعنن البلنديات صندوق  عن صريقصدره مليون جنيه إوترليني  ماليتم باليعل ت مين مبلغ 

. وي نجع تحعنين اارتبناص دودلني وووني مديننة Castle Hillب كل كبير اارتبناص المناد  بنين 

ا مننن األجننخاخ علننى النندخوت إلننى وونني المدينننة )كمننا هننو مو نن  بالعننهام  المناد  عننددما كبيننرم

ا محطتي مترو في   مدينة  Castle Hillالحمراء(. وويربي أيضم  .دودلي وووي 

 

 الخمصة

. منن خنمت Castle Hillيو   كل ما جاركناه أهمية هذه المرحلنة التالينة منن التطنوير لمنطقنة 

دفع المباني والتطورات الرئيعية إلى األمنام، باإل نافة إلنى تعزينز المعناحات العامنة / الميتوحنة 

لنى النزوار والمقيمنون وال نركات الجديندة إ قوم ذل  بجذب المزيد منأن ي  ون مل وممرات الم اة،  

، Dudley Town Hallالمنطقة. أ ف هذا إلى النجاحات المعنتمرة والتوونع المخطني لنه فني 

مديننة نناب  الووني  من التحعينات منن جنانها ان تجعنل حزمة كاملة  Dudleyيقدم ووي مدينة 

المحلي، وخلق فرخ عمل للعكان المحليين.  بالحياة، ونمو ااصتياد 

صائق إ نافية إلكمنات ااونتبيان القينير. الموعند النهنائي ونكون ممتنين لو اوتغرص  ا ن بضع د

 .2020ديعمبر    16يوم األربعاء ويكون  لردود  تعليم ال

 www.regeneratingdudley.org.uk تذكر  يمكن  إكمات ااوتبيان عبر اإلنترن  على

بعضنها  ونتحدل إليكم عن المزيد من م اريع التجديد للمدينة في األجهر المقبلة ، والتني يتضنمن

إعادة تطوير المباني التراثية ، ومقترحات مثيرة لمراكز التعوق ، وتحعنينات لمزيند منن األمناكن 

 العامة والميتوحة.

ومجلس صندوق  مدينة من مجلس مرول  هذا ان    دودلي.بلدات دودلي 


