
مشروع التخرج :

تخطيط إسكان ريفي في محافظة نابلس

القدومييارا: عداد إ

زواويزهراء .د: إشراف 
علي عبد الحميد .د

جامعة النجاح الوطنية 

ت كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوما

قسم هندسة التخطيط العمراني 



فكرة المشروع

اسية واالجتماعية توفير إسكان ريفي بتكلفة متوسطة مع االخذ بعين االعتبار الخصائص السي

.القرى واالقتصادية والجغرافية في 



محتويات المشروع

اختيار 
الموقع

تحليل 
الموقع

رؤية مخططات 
تفصيلية

التصميم 
المفاهيمي 

الريفي ؟ما هو اإلسكان 

سكان القرى

ةالفئة  المستهدف تصميميا

متوسط  التكاليف
غيلية اإلنشائية والتش

مساحات متوسطة واستخدام 
أمثل

تحقيق المستوى الكافي من
ية االحتياجات األساسية الماد
والنفسية والصحية

اقتصاديا  



مرحلة اختيار الموقع 



المنهجية

( .تحليل عدة مواقع  في محافظة نابلس) العام الموقع •

.األنسب اختيار الموقع •

(.افيا طبوغرخدماتي  , جغرافي , سياسي ) المختار تحليل الموقع •

swot)الرباعي التحليل • analysis  ).



هذه المرحلة هي حول اختيار المواقع, والغرض من ذلك هو اختيار 

.ناسب المشروعتواحد من ثالثة تجمعات التي 

نشاء في محافظة نابلس سيتم ا

االسكان 

نابلس 



معايير 
االختيار

سعر األرض سهولة الوصول

مساحة االرض 

القرب من 
الخدمات

خارج المخطط 
أراضي زراعية الهيكلي 

متوسطة القيمة 
الزراعية 

البعد عن 
المستوطنات

ر سهولة توفي
يةالبنية التحت

البعد عن التلوث
والمناطق 
الصناعية

سهولة 
التضاريس 

وميالن مناسب

البعد عن مناطق 
التنوع الحيوي 

والمحميات



معايير خريطة 

اختيار الموقع 

s

االبتعاد عن الوديان 

االبتعاد عن مناطق ج

شبكة الشوارع

1:150,000مقياس 

حدود محافظة نابلس



معايير خريطة 

اختيار الموقع 

s

االبتعاد عن الوديان 

االبتعاد عن مناطق ج 

شبكة الشوارع

1:150,000مقياس 

االبتعاد عن المناطق 

المبنية



معايير خريطة 

اختيار الموقع 

s

1:150,000مقياس 

االبتعاد عن المستوطنات

االبتعاد عن الوديان 

االبتعاد عن مناطق ج 

شبكة الشوارع

االبتعاد عن المناطق 

المبنية



معايير خريطة 

اختيار الموقع 

s

1:150,000مقياس 

االبتعاد عن مناطق 

التنوع الحيوي

االبتعاد عن المستوطنات

االبتعاد عن الوديان 

االبتعاد عن مناطق ج 

شبكة الشوارع

االبتعاد عن المناطق 

المبنية



معايير خريطة 

اختيار الموقع 

s

1:150,000مقياس 

االبتعاد عن مناطق 

التراث الثقافي

االبتعاد عن مناطق 

التنوع الحيوي

االبتعاد عن المستوطنات

االبتعاد عن الوديان 

االبتعاد عن مناطق ج 

شبكة الشوارع

االبتعاد عن المناطق 

المبنية



معايير خريطة 

اختيار الموقع 

s

1:150,000مقياس 

االبتعاد عن محميات

طبيعية

االبتعاد عن مناطق 

التراث الثقافي

االبتعاد عن مناطق 

التنوع الحيوي

االبتعاد عن المستوطنات

االبتعاد عن الوديان 

االبتعاد عن مناطق ج 

شبكة الشوارع

االبتعاد عن المناطق 

المبنية



معايير خريطة 

اختيار الموقع 

s

1:150,000مقياس 

االبتعاد عن اراضي

عالية القيمة 

الزراعية 

اتاالبتعاد عن الغاب

االبتعاد عن محميات

طبيعية

االبتعاد عن مناطق 

التراث الثقافي

االبتعاد عن مناطق 

التنوع الحيوي

االبتعاد عن المستوطنات

االبتعاد عن الوديان 

االبتعاد عن مناطق ج 

شبكة الشوارع

االبتعاد عن المناطق 

المبنية



معايير خريطة 

اختيار الموقع 

s

1:150,000مقياس 

حدود المناطق المقترحة

االبتعاد عن اراضي

عالية القيمة 

الزراعية 

اتاالبتعاد عن الغاب

االبتعاد عن محميات

طبيعية

االبتعاد عن مناطق 

التراث الثقافي

االبتعاد عن مناطق 

التنوع الحيوي

االبتعاد عن المستوطنات

االبتعاد عن الوديان 

االبتعاد عن مناطق ج 

شبكة الشوارع

االبتعاد عن المناطق 

المبنية



االبتعاد عن المناطق ذات أعلى 
انحدار 

1:150,000مقياس 



1:48,000مقياس 

s

معايير خريطة 
اختيار الموقع 

للمناطق المقترحة 

حدود المناطق المقترحة 

استثناء المناطق األعلى انحدارا  



1:48,000مقياس 

s
حدود المناطق المقترحة 

ضمن االراضي  

متوسطة القيمة 

الزراعية 

معايير خريطة 
اختيار الموقع 

للمناطق المقترحة 

استثناء المناطق األعلى انحدارا  



1:48,000مقياس 

s

االمقترحةاالراضي 

ضمن االراضي 

متوسطة القيمة 

الزراعية 

االبتعاد عن الوديان 

حدود المناطق المقترحة 

استثناء المناطق األعلى انحدارا  

معايير خريطة 
اختيار الموقع 

للمناطق المقترحة 



1:150,000مقياس 

s

حدود محافظة نابلس

خريطة األراضي 

المقترحة تبعا 
ر لمعايير االختيا

قطع االراضي المقترحة

الشوارعشبكة

حدود المناطق



(1)
(2)

(3)

1:50,000مقياس 

1:50,000مقياس 

1:50,000مقياس 



1:6,000مقياس 

s

لموقع الوضع القائم  ل

األول

شارع رئيسي 

شارع محلي 

المباني

شارع ترابي

الموقع المقترح

الكنتورخطوط 



1:6,000مقياس 

s

تصنيف قيمة 

االرض الزراعية 

لموقع األولل

الموقع المقترح

عالية القيمة 

الزراعية 

متوسطة القيمة 

الزراعية 

منخفضة القيمة 

الزراعية 

منطقة أ: السياسي تصنيفها 



1:6,000مقياس 

s

الوضع القائم  

الثانيلموقع ل

شارع رئيسي 

شارع محلي

المباني

شارع ترابي

الكنتورخطوط 



1:6,000مقياس 

s

تصنيف قيمة 

االرض الزراعية 

الثانيلموقع ل

عالية القيمة 

الزراعية 

منطقة ب: السياسي تصنيفها 

الموقع المقترح

متوسطة القيمة 

الزراعية 

منخفضة القيمة 

الزراعية 



1:6,000مقياس 

s

الوضع القائم  

الثالثلموقع ل

شارع رئيسي 

شارع محلي 

المباني

شارع ترابي

الموقع المقترح

الكنتورخطوط 



1:6,000مقياس 

s

تصنيف قيمة 

االرض الزراعية 

الثانيلموقع ل

الموقع المقترح

عالية القيمة 

الزراعية 

متوسطة القيمة 

الزراعية 

منخفضة القيمة 

الزراعية 

منطقة ب: السياسي تصنيفها 



الوزنالوزنالمعايير 

(5-1)العالمة3الموقع(5-1)العالمة2الموقع(5-1)العالمة1الموقع

*1010سعر األرض ةاقتصادي
2

متوسط33*10مقبول44*10مرتفع2

33*449*229*99يةسهولة توفير البنية التحت

تكلفة /سهولة الوصول

المواصالت
88*338*448*22

االرض على شارع موقع

اقليمي/رئيسي 
77*447*447*22

22*337*447*77سهولة التضاريس بيئية

المناطق /البعد عن التلوث 

الصناعية 
66*446*336*55

44*77االرض مساحة
دونم210

7*44
دونم200

7*44
دونم200

33*448*228*88القرب من الخدمات اجتماعية

44*66من المدينة  الرئيسيةالقرب
م7700

6*33
م12800

6*22
م16900

البعد عن المستوطنات سياسي 

االسرائيلية 
88*448*448*22

المخططخارج-المخططخارج-المخططخارج-10في المخطط الهيكلي وجودها

242285205--المجموع



1:35,000مقياس 

s

الموقع الذي تم 

ربا اختياره في بلدة عق

حدود محافظة نابلس

الموقع المختار 

حدود عقربا 



مرحلة تحليل الموقع 



1:10,000مقياس

s

موقع المشروع في 

عقربا  

شارع رئيسي 

شارع ترابي

الموقع المختار

المباني

شارع محلي



1:5,000مقياس

s

حدود الموقع و 

مساحته

الموقع المختار 

دونم200
م644

م362

م646

م288



1:50,000مقياس 

s
ع خريطة العالقة بالموق

المحيط

عقربةحدود بلدة 

االرض المختارة

شبكة الشوارع

حدود المناطق 

المجاورة

كم 3

كم 2

كم 6

كم 6

كم 7

كم4

كم 6
الرجمان

اليانون

عورتا

بيتا

قبالن

جوريش تل الخشبة  



ط عالقة الموقع بالمخط

لعقرباالهيكلي 

s

1:15,000مقياس 

مقابر

تجاري طولي 

طرق موجودة 

صناعي 

مناطق مفتوحة 

مباني عامة 

سكن زراعي 

سكن ب

سكن ج 

سكن د 

بلدة قديمة

جامع

مدرسة 

مراكز صحية 



1:6,000مقياس 

s

اتجاه الرياح شمالية 

غربية 

حدود الموقع المختار

حركة الشمس 

6:00 am

9:00 am

12:00 pm3:00 pm

6:00 pm

تحليل حركة 

الشمس والرياح



1:5,000مقياس 

s
عتضاريس الموق

(الميالن ) 

الموقع المختار

الكنتورخطوط 



1:4,000مقياس 

s
حركة السيول

الموقع المختار

الكنتورخطوط 

حركة المياه 



1:30,000مقياس 

s
الطبوغرافيا

حدود الموقع المختار

عقربةحدود بلدة  



1:50,000مقياس 

s
حدود الموقع المختار

sections



s
( Section B-B )

sections
( Section A-A )

( Section C-C )



1:6,000مقياس 

s
هرمية الشوارع 

وعروضها 

الموقع المختار

شارع رئيسي

متر 8

المباني

شارع ترابي

متر4

شارع محلي

متر6



1:6,000مقياس 

s

اتجاه الحركة في 

الشوارع المؤدية 

للموقع و حالتها

الموقع المختار

باتجاهين شوراع

معبدة 

شوارع باتجاه واحد

غير معبدة 

المباني



1:40,000مقياس 

s
للموقعاإليصالية

الموقع المختار

شارع رئيسي

عورتا

جوريش

اليانون

المواقع المجاورة

وعورتايانونالى 

جوريشالى 



1:12,500مقياس 

s

الخدمات المحيطة 

(دينية) بالمشروع 

الموقع المختار

مسجد

نطاق خدمة المسجد 

االول

نطاق خدمة المسجد 

الثاني

نطاق خدمة المسجد 

الثالث

نطاق خدمة المسجد 

االرابع

.متر 800نطاق خدمة المسجد يصل الى 



1:13000مقياس 

s
الخدمات المحيطة 

(ة تعليمي) بالمشروع 

الموقع المختار

مدارس

نطاق المدارس االساسية

متر و المدارس الثانوية يصل الى 750نطاق خدمة المدارس االساسية  يصل الى 

.متر 2500

نطاق المدارس الثانوية 



((swot analysis

ة  مؤثرات سلبيمؤثرات إيجابية 

.ات تجمعتقع على شارع رئيسي يربط بين عدة األرض-

.االرض وقوعها ضمن مناطق ب مما يقلل سعر -

.أيضا واطاللتهاطبوغرافية المنطقة جيدة -

.الموقع نطاق خدمة المدارس الثانوية يغطي -

.حوها نتقع  ضمن اراضي التوسع المستقبلية حيث يتجه البناء -

.الموقع توجد مصادر مياه قريبة من -

االادة تبعد االرض مسافة عن القرية فال يتم االستف-

.الخدمات من القليل من 



1:30,000مقياس 

s

الفرص 
وااليجابيات

الموقع المختار

شارع رئيسي

المناطق المجاورة 

مناطق ب

ينابيع  

مدارس ثانوية   



مرحلة الرؤية واألهداف 



الرؤية 

االستراتيجيات

ية تشجيع الهجرة العكس
)  كنية السلتقليل الكثافة 

في المدينة( االكتظاظ 

جذب سكان القرية 
للسكن فيها وعدم 
ع الهجرة للمدن وتشجي
المستثمرين على هذا
النوع من االستثمارات

توفير بعض الخدمات
للقرى المجاورة يمكن 

االستفادة منها  

توفير سكن مناسب 
ان تصميما وسعرا للسك

ونوعية حياة جيدة 
ضمن القدرات المالية 

المتاحة 

األهداف 

اسكان ريفي جاذب ومنسجم مع المحيط 

: المحيط منسجم مع 
يمكن للقرى المجاورة 
االستفادة من الخدمات 
المتواجدة في االسكان

يالئم: ريفي اسكان 
سكان القرى من حيث 

نالسعر ونوعية المسك

يجذب : سكانيا جاذب 
السكان من خالل 
نوعية الخدمات 
ميم المتوفرة فيه والتص

المالئم لهم 

اسكان ريفي ذو  

اهمية زراعية حيث 

ر تشكل النشاط االكب

.فيه 



مراحل المشروع 

البرنامج 

تصميم شبكة
الشوارع 

وربطها مع 
المنطقة 
.المحيطة 

دراسة العالقة 
بين الشوارع 
والعناصر داخل

االسكان 

تحديد أنماط 
ة البناء والكثاف
المتوقعة 
.للسكان 

توزيع عناصر
.االسكان 

اخراج المخطط 
انلالسكالنهائي 

.وتصميمه 

عناصر المشروع 

مباني سكنية -

روضة -

مدرسة ابتدائية -

مسجد  -

مركز صحي -

مركز تجاري  -

منطقة خضراء  -

االستخدامات توزيع نسب 

سكن وزراعة 

شوارع 

%75خدمات 

10%

15%



توزيع المباني السكنية داخل المشروع 

المساحة إجماليمساحة االسكان  نوع المسكن 

(المسكن)

ن نسبة المساكعدد السكانعدد العائالتعدد الوحدات 

%2474723048م2200م200000(منفرد ) منفصل مسكن 

%2353517530م2150م200000(فلل)مسكن 

%2163015012م2150م200000متصل مسكن

%284819510م2220م200000سكنية عمارات

.سكنية وحدة 150= عائلة 150أي ان هناك (  لكل وحدة سكنية) عائلة لكل دونم1, السكني لالستخدام دونم150

.العامة للشوارع والخدمات دونم50

متوسط حجم االسرة * األسر عدد =  المشروع عدد سكان 

.نسمة 750= 5* 150=   

%10= المعيارية نسبة البناء 

دونم16.3356= السكنية نسبة مساحات الوحدات 

% .8.2= النسبة دونم200ل 



1:500مقياس 

s
يالتقسيم المبدئ

(concept plan) 

حدود االسكان 

مناطق سكنية 

منطقة خدمات 

عامة 

حديقة عامة 

شبكة الشوارع



1:500مقياس 

s
مخطط الشوارع 

وعروضها 

حدود االسكان 

م14شارع رئيسي 

م12شارع تجميعي 

م16شارع رئيسي 

خارج االسكان 

م8شارع داخلي  

م10شارع دائري 
(ring road )

م6شارع مشاة 



1:500مقياس 

s
مخطط إفراز 

األراضي ومساحاتها

حدود االسكان 

2م1000

2م850



s
مخطط توزيع االستخدامات داخل      

االسكان 

حدود االسكان 

مباني منفردة

عمارات سكنية

فلل

row houses))متصلة مباني 

مدرسة

روضة

مركز صحي

مركز تجاري 

multi purpose))ادارة 

حديقة عامة 

مناطق خضراء

جامع



ان الوحدات السكنية داخل االسك

2م(  2000)تجاري مركز 

2م( 350)جامع 

2مmulti purpose(600 )))ادارة 

2م( 350)روضة 

2م( 260)صحي  مركز 

2م( 1500)مدرسة  

2م( 200) منفرد سكن 

2م( 150) متصل سكن 

2م( 220)سكنية عمارات 

2م( 150) فللسكن 



1:500مقياس 

s

مخطط توزيع 

المباني السكنية

حدود االسكان 

المباني السكنية 



1:500مقياس 

s

المخطط الهيكلي 

للمشروع 

حدود االسكان 

المباني السكنية 



1:500مقياس 

s

المخطط الهيكلي 

للمشروع 

حدود االسكان 

المباني السكنية 



3Dلقطات ثالثية األبعاد لإلسكان 













مت حبمد هللا 


