
جامعة النجاح الوطنية

ماتلكية الهندسة وتكنولوجيا املعلو 

هندسة التخطيط العمراين

قلميي معراين حمافظة طوابس و الأغوار الشامليةختطيط  ا 
تسنمي فؤاد حللوح: معل الطالبة 

زهراء زواوي. د: ارشاف 

عيل عبد امحليد. د

صالح الشخشري. م

لؤى حوراين. م



حمتوايت العرض

.مقدمة عامة حول المشروع ✓
.محافظة طوباس و األغوار الشمالية مقدمة عامة حول ✓
.محافظة طوباس و األغوار الشمالية مبررات اختيار ✓
.تحليل منطقة الدراسة✓
.القضايا والرؤية التنموية ✓
.الشماليةلمحافظة طوباس و االغوار االحتياجات المستقبلية ✓
.النهائياالقليمي المخطط ✓



مقدمة عامة حول املرشوع

يمت يف , ين هو املس توى الثاين من مس توايت التخطيط بعد التخطيط الوط: التخطيط عىل املس توى الاقلميي 

ء نطاق اقلميي حمدد حيث يمت دراسة اماكنيات هذا الاقلمي الس تغالل هذه الاماكنيات و الهنوض و الارتقا

.ابالقلمي 

:أأهداف التخطيط الاقلميي

حتقيق أأعىل تشابه بني اجزاء الاقلمي و التخفيف من حدة الفوارق بيهنم . 1.

مواهجة املشالك الاقتصادية و الاجامتعية يف اقلمي ما و وضع احللول املناس بة لها . 2.

حتقيق اس تخدام أأمثل للموارد الطبيعية و البرشية املتاحة . 3.



حمافظة طوابس و الأغوار الشاملية مقدمة عامة حول 

تقع حمافظة طوابس و الأغوار الشاملية يف

ن هنر متتد م, اجلزء الرشيق من الضفة الغربية 

الأردن رشقا اىل اجلديدة و سرييس 

و من بيسان شامال, و طلوزة و ايصيد غراب 

.و حىت مرج نعجة جنواب 

املوقعاملوقع

1:45,000

2مك402مساحة حمافظة طوابس و الأغوار الشاملية 

جتمع 22عدد التجمعات الفلسطينية فهيا 

2017نسمة حسب احصائيات عام 60,927عدد ساكهنا  



مربرات اختيار حمافظة طوابس و الأغوار الشاملية

"ج"وجود نس بة عالية من الأرايض املصنفة .1.

.حسب اتفاقية اوسلو و وجود املس تعمرات

الوضع املربرات

اجليوس يايس

1:45,000
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ونسب املناطق حسب اتفاقية اوسل



"ج"وجود نس بة عالية من الأرايض املصنفة .1.

.حسب اتفاقية اوسلو و وجود املس تعمرات

وجود جدار الفصل العنرصي و اذلي يقتطع. 2

دومن من الأرايض الزراعية اضافة اىل 1845

.املعسكرات و مناطق التدريب العسكري 

املربرات

ةمربرات اختيار حمافظة طوابس و الأغوار الشاملي

1:45,000
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ةمربرات اختيار حمافظة طوابس و الأغوار الشاملي

"  ج"وجود نس بة عالية من الأرايض املصنفة .1.

.حسب اتفاقية اوسلو و وجود املس تعمرات

وجود جدار الفصل العنرصي و اذلي يقتط. ع 2

دومن من الأرايض الزراعية اضافة اىل1845

.املعسكرات و مناطق التدريب العسكري 

ازدايد الهجمة الاستيطانية علهيا و ما تت. عرض هل 3

ات من مصادرة أأرايض و تقطيع أأوصال التجمع

.  الفلسطينية لصاحل املس تعمرات

املربرات

1:45,000
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ةمربرات اختيار حمافظة طوابس و الأغوار الشاملي

"  ج"وجود نس بة عالية من الأرايض املصنفة .1.

.حسب اتفاقية اوسلو و وجود املس تعمرات

وجود جدار الفصل العنرصي و اذلي يقتط. ع 2

دومن من الأرايض الزراعية اضافة اىل1845

.املعسكرات و مناطق التدريب العسكري 

ازدايد الهجمة الاستيطانية علهيا و ما تت. عرض هل 3

ات من مصادرة أأرايض و تقطيع أأوصال التجمع

.  الفلسطينية لصاحل املس تعمرات

.اخملتلفة تسليط الضوء علهيا يف وسائل الاعالم1.

.طني أأمهية احملافظة ابعتبارها سةل غذاء فلس2.

املربرات
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سةالوضع الاقلميي و اخلدمات الاقلميية يف منطقة ادلرا
الوضع الاقلميي
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ليلمهنجية التحمرحةل التحليل
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اخلصائص الطبيعية/ مرحةل التحليل 
الطبوغرافيا

1:45,000



هيلكية التجمعات

1:45,000

هيلكية التجمعات/ مرحةل التحليل 



هرمية مراكز اخلدمات

1:45,000

هرمية مراكز اخلدمات/ مرحةل التحليل 
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تصنيفات الأرايض الزراعية/ مرحةل التحليل 



الغطاء النبايت/ مرحةل التحليل 

الغطاء النبايت

1:45,000
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الكثافة السكنية

1:45,000

الساكن و ادلميوغرافيا/ مرحةل التحليل 



الطرق و املواصالت

1:45,000

الطرق و املواصالت/ مرحةل التحليل 
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املياه و الرصف الصحي/ مرحةل التحليل 



ادارة النفاايت
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ادارة النفاايت/ مرحةل التحليل 



البيئة
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البيئة/ مرحةل التحليل 



الطاقة و االتصاالت
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الطاقة و االتصاالت/ مرحةل التحليل 
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اخلدمات التعلميية/ مرحةل التحليل 



اخلدمات الصحية
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الزراعة

1:45,000

الاقتصاد احمليل/ مرحةل التحليل 



بيةالنبااتت الط / الزراعة / الاقتصاد احمليل / مرحةل التحليل 

حصا لبانالنعنع
زعتر ليموني

الجرجير
ترخون

الفجل االحمرالريحان األحمر و األخضر
البازيالءساقوريالميرمية

الشومرالبصل
مليسا

الحميضالبقدونس

طن حسب احصائيات 2000الكمية المنتجة من النباتات الطبية هي 

منها 350طن للسوق الخارجي و 750صدر منها , 2016عام 

.طن غير صالح للتصدير800و , 1948ألراضي 



الاقتصاد احمليل/ مرحةل التحليل 
صناعة و جتارة

1:45,000



عياملوروث الثقايف و الطبي

1:45,000

املوروث الطبيعي و الثقايف/ مرحةل التحليل 



عين الساكوت

صورة من جبل اللحف
جداول المياه التي جففتها االحتالل 

في منطقة المالح

تل الفارعة

املوروث الطبيعي و الثقايف/ مرحةل التحليل 

سهول طوباس

أحراش عقابا

محمية شوباش
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الفرص و الاماكنيات

1:45,000

الفرص و الاماكنيات



املعيقات و التحدايت

1:45,000

املعيقات و التحدايت



عدد السكان التجمع السكاني
2016

السكان عدد
2032

االسرعدد
)أسرة/فرد4.9)

ناحتياجات السك
أسرة/دونم1

احتياجات 

الخدمات 

االجتماعية
من 30%) 

(مساحة السكن

مجموع

االحتياجات 
2032

(دونم)

مساحة المخطط 

الهيكلي

(دونم)

الفرق في 

المساحة 

(االحتياج)

(دونم)

141-21,47838,4107,8385,4861,6457,1317272طوباس

651-14,35925,6795,2403,6681,1004,7685419طمون

8,71015,5763,1782,2246672,89117351,156عقابا

1,765-3,6316,4931,3251,32539817233488وادي الفارعة

3,3115,9211,2081,2083631,5711248323تياسير

2,1773,8937947942381,032232800بردلة

1,5472,76656456416973363895ءعين البيضا

2,106-9391,6793423421034452551رأس الفارعة

1,456-7261,298265265803451801الثغرة

2032الاحتياجات املس تقبلية حملافظة طوابس و الأغوار الشاملية لعام 



عدد السكان يالتجمع السكان
2016

السكان عدد
2032

االسرعدد
أسرة/فرد4.9)

احتياجات 

السكن
أسرة/دونم1

احتياجات 

الخدمات 

االجتماعية
من 30%) 

(مساحة السكن

مجموع

االحتياجات 
2032

(دونم)

مساحة المنطقة

المبنية

(دونم)

الفرق في 

المساحة 

(االحتياج)

(دونم)

4928801801805423412222المالح

4087301491494419314179كردلة

281503103103311348126ابزيق

الرأس خربة

االحمر

2384258787261138105

2274068383251086048عاطوفخربة

201360737322952669الفارسية

17731664641983281حمصةخربة

138247505015655015العقبة

9216534341044737كشدة

5810421216271116سلحب

50901818523158خربة يزره

2032الاحتياجات املس تقبلية حملافظة طوابس و الأغوار الشاملية لعام 



ية في ضعف البنية التحت▪
ة و شبكة الطرق الرابط

ضعف انتشارها
ة محدودية مصادر الطاق▪

و ارتفاع تكاليفها

البنية التحتية و الطاقة
ضعف خدمات التعليم ▪

دريب العام و التعليم و الت
.المهني و الزراعي

ضعف و نقص في ▪
الخدمات الصحية و 

التجهيزات فيها

تعليم / المجال االجتماعي 
و صحة

غياب منطقة حرفية و▪
.صناعية مؤهلة

ي غياب االستثمارات ف▪
مجال الزراعة و 
.التصنيع الغذائي 

ي غياب االستثمارات ف▪
يةمجال السياحة البيئ

االقتصاد و التنمية 
االقتصادية

ضعف التخطيط ▪
العمراني و افراز 

.األراضي 

التخطيط العمراني

ستامثر مزدهرة زراعيا  حمافظة صامدة مس تقرة عامرة جاذبة لال 

".مرتابطة وممتسكة هبويهتا

الرؤية التمنوية

الرؤية و القضااي التمنوية



رتحةالتوهجات التمنوية املق
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