
 ملخص  باللغة العربية

يعتبر اإلسكان من متطلبات الحياة وهو من أكثر المشاكل تفاقما بسبب الطلب 
االقتصادية : وتتكامل في االسكان عدة جوانب منها , المتزايد عليه من قبل السكان 

 .االجتماعية والفنية والعمرانية والقانونية ,
 

ي محافظة نابلس وهو ذو طابع زراعي قروي يتحدث المشروع عن إسكان ريفي ف
يراعي الخصائص االجتماعية للمواطنين ويكون مندمج في تيارات العولمة بحيث 

نقلل من التوجه للمراكز الحضرية ونحافظ على النمط الريفي بشكل متحضر 
ليساعد على جذب السكان له وتشجيع الهجرة العكسية لتقليل الكثافة السكنية في 

توفير بعض الخدمات التي يمكن للقرى المجاورة ايضا االستفادة منها  المدينة و
 .تشجيع السياحة القروية واالهتمام باألماكن التراثية والتاريخية : مثال ,
 

تم اختيار قطعة أرض في محافظة نابلس بناء على عدة معايير ومن ثم تحليل قطعة 

, ا مع المنطقة المحيطة االرض من جميع النواحي وتم تصميم شبكة شوارعوربطه

و تحديد أنماط البناء , ودراسة العالقة بين الشوارع والعناصر داخل االسكان 

و اخراج المخطط النهائي , و توزيع عناصر االسكان , والكثافة المتوقعة للسكان 

 .  لالسكان وتصميم

 

 summary ملخص البحث 

 

Housing is considered one of the most pressing problems due 

to the increasing demand of the population. Housing includes 

several aspects: economic, social, technical, architectural and 

legal. 

 

The project speaks about rural housing in Nablus governorate. 

It is rural in nature and takes into account the social 

characteristics of citizens. It is integrated into the currents of 



globalization, so that we reduce the tendency to urban centers 

and preserve the urban pattern in a civilized way to help attract 

the population and encourage reverse migration to reduce the 

residential density in the city and provide some services. Which 

neighboring villages can also benefit from, for example: 

promoting rural tourism and paying attention to heritage and 

historical sites. 

 

A piece of land was selected in Nablus governorate based on 

several criteria and then an analysis of the plot in all respects. A 

network of streets was designed to connect them with the 

surrounding area, to study the relationship between the streets 

and the elements within the housing, and to determine the 

building patterns and expected density of the population. The 

final plan of housing and design. 


