
صالح الدين معني محدان: اعداد 
:باشراف

علي عبد احلميد . د
الزواويزهراء.د

الشخشريصالح.م
حورانيلؤى.م

الريف الحضر

ختطيط الضواحي الغربية ملدينة نابلس

الضاحية



محتويات 

العرض

اختيار الموقع ومبرراته

اطار العمل على المستوى االقليمي

التقييمات القطاعية 

امكانيات وتحديات التنمية 

التوجه وفكرة تطوير المنطقة

مقدمة 



مشاكل

المدن

مقدمة

التلوث -2التزاحم المروري -1

.االكتظاظ العمراني وقلة الفراغات الحضرية-4.تدهور المرافق-3

ارتفاع اعداد 
السكان



مقدمة

النمو السكانيلكن الضواحي، هل هي حل تخطيطي لمواجهة
أم مشكلة حضرية جديدة ؟

على االراضي الزراعيةاالعتداء-2العشوائيات في اطراف المدينة-1



مدينة نابلس
اقليم 

غرب نابلس

اقليم 
شمال غرب نابلس

اقليم 
جنوب نابلس

اقليم 

شرق نابلس أ

اقليم 

شرق نابلس ب

اقليم 
شمال نابلس

اقليم 
االغوار الوسطى

اقليم 

جنوب شرق  
نابلس

1:140.000

مدينة نابلس

اقليم شمال نابلس

اقليم
االغوار الوسطى

اقليم 
شمال غرب نابلس

اقليم غرب نابلس

اقليم جنوب نابلس

اقليم 
جنوب شرق  نابلس

اقليم شرق نابلس أ

اقليم شرق نابلس ب

محافظة نابلس  اقليم غرب نابلس

1:40.000

قوصين-بيت وزن -زواتا-ايبابيت 

املوقع العام 



             

                

45 - 0

081 - 45

763 - 081

266 - 763

535,1 - 266

                             

توسع باتجاه الغرب

توسع باتجاه الشرق

2018الكثافة السكانية لعام 

زيادة الكثافة السكاني



1:40000

1963التطور العمراني للمنطقة  لعام 

74%

26%

نسبة المنطقة المبنية

زيادة الكثافة السكاني



1:40000

56%
44%

نسبة المنطقة المبنية

1986التطور العمراني للمنطقة  لعام 

زيادة الكثافة السكاني



63%

37%

نسبة المنطقة المبنية

1:40000

2000التطور العمراني للمنطقة  لعام 

47%53%

نسبة المنطقة المبنية

زيادة الكثافة السكاني



1:40000

2018التطور العمراني للمنطقة  لعام 

38%

62%

نسبة المنطقة المبنية

زيادة الكثافة السكاني



1:40000

2018التطور العمراني للمنطقة  لعام 

منطقة تواصل العمران الريفي مع 
العمران الحضري في المنطقة الغربية

زيادة الكثافة السكاني



 )1997 Urban Transect )المسح الحضري 

1997الصورة الجوية لعام 

الريف الضواحي الحضر



مناطق طبيعية  منطقة الريف منطقة اراضيقلب المدينة

فارغة 

الريف الحضر

1997لعام (  Urban Transect )المسح الحضري 

الريف

الضواحي

الحضر

1 2 3 4



 )2008 Urban Transect )المسح الحضري 

2008الصورة الجوية لعام 

الريف الضواحي الحضر



المدينة
القرية

منطقة امتداد
القرية

مركز المدينة

الريف الحضر

 )2008 Urban Transect )المسح الحضري 

الريف

الضواحي

الحضر

1 2 3 4 5

منطقة امتداد
المدينة



 )2016 Urban Transect )المسح الحضري 

2016الصورة الجوية لعام 

الريف الضواحي الحضر



منطقة الريفالمدينة منطقة تواصل مركز المدينة
المدينة والقرية 

الريف الحضر

 )2016 Urban Transect )المسح الحضري 

الريف

الضواحي

الحضر

1 2 3 4 5

منطقة امتداد 
المدينة



0-229

229-674

674-1484

1484-5448

5448-19676

حدود مدينة نابلس

1:32.000

الكثافة العالية على الطرق

محددات التوسع داخل المدينة 



محددات التوسع في مدينة نابلس

حاجز حوارة

المنطقة الصناعية  
الشرقية

             

     

!"$          

                              

                   

                 

          

                    

             

     

!"$          

                              

                   

                 

          

                    

C منطقة اراضي

محددات التوسع داخل المدينة 



الطوبوغرافيا في مدينة نابلس              

                             

328 - 607

607 - 095

095 - 374

374 - 653

653 - 042

042 - 321

321 -6

جبل جرزيم

جبل عيبال

مشاكل االرض

.ارتفاع اسعار االراضي

صعوبة االستمالك



الموقع 
العام 

التحليل 
العام 

الوضع االقليمي 

ومحدداته  

يةالخصائص الطبيع

االستخدامات 

لالراضيالحالية 

التقييمات 
القطاعية

االقتصاد المحلي

االسكان 

ةالمرافق المجتمعي

البيئة 

المواصالت 

وحركة المرور

امدادات الطاقة 

واالتصاالت

ادارة النفايات 

الصلبة

الصرف الصحي

تزويد المياه

السكان 

والديموغرافيا
المحددات والقيود 

المشاكل والمخاطر

االمكانات والفرص

منهجية التحليل

الموروث الثقافي 

والطبيعي 



خارطة البنية التحتية االقليمية

1:90,000

حدود منطقة التخطيط

الشوارع الرئيسية 

!g          

"u        

¹½                

"F$             

التعليم

الصحة

!g          

"u        

¹½                

"F$             

مفتاح الخريطة

T

1

3

3

3

4

!x    

!o         

!I            

     

مناطق ذات طبيعة خاصة

االقتصاد

!I            

           

                 

                           

     

هرمية المراكز

3

1

4

اقليمي

مجاورة

محلي



1:75,000

خارطة الميالن في منطقة التخطيط

تخطيط ضواحي المدينة 

اقليم غرب نابلس

     

                  

       

                 

328 - 607

607 - 095

095 - 374

374 - 653

653 - 042

042 - 321

321 -6

823-850

مفتاح الخريطة



1:75,000

خارطة الوضع الجيوسياسي

C سكن منطقة 

مفتاح الخريطة

B سكن منطقة 

A منطقة سكن

حدود التجمعات 

30%

33%

37%

تصنيف اراضي

A تصنيف اراضي Bتصنيف اراضي Cتصنيف اراضي



خصائص المنطقة الطبيعية

1:75,000

الغطاء النباتي

تخطيط ضواحي المدينة 

اقليم غرب نابلس

اراضي عالية القيمة

اراضي متوسطة القيمة

اراضي منخفضة القيمة

حدود المنطقة

اراضي زيتون

5%

26%

34%

35%

تصنيف اراضي

اراضي عالية القيمة اراضي متوسطة القيمة

اراضي منخفضة القيمة اراضي زيتون

                 

                  

               

                           

                            

                            

XY

XY

XY XY XY XY XY

XY

XY

XYXYXYXYXYXY

                  



1:75,000

االستعماالت الحالية لألراضي

االستخدام السياحي

مفتاح الخريطة

االستخدام الصناعي

االستخدام التجاري

االستخدام السكني

مقبرة

مرافق عامة

منطقة مراعي واعشاب

منطقة خضراء

منطقة تنوع حيوي

مناطق زراعية

31%

8%52%

9%

تصنيف اراضي

استخدام سكني استخدام صناعي وحرف

استخدام زراعي اراضي مفتوحة



الموقع 
العام 

التحليل 
العام 

الوضع االقليمي 

ومحدداته  

يةالخصائص الطبيع

االستخدامات 

لالراضيالحالية 

التقييمات 
القطاعية

االقتصاد المحلي

االسكان 

ةالمرافق المجتمعي

البيئة 

المواصالت 

وحركة المرور

امدادات الطاقة 

واالتصاالت

ادارة النفايات 

الصلبة

الصرف الصحي

تزويد المياه

السكان 

والديموغرافيا
المحددات والقيود 

المشاكل والمخاطر

االمكانات والفرص

منهجية التحليل

الموروث الثقافي 

والطبيعي 



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

بيت ايبا بيت وزن  قوصين زواتا

اعداد سكان الضواحي الغربية
2017-2010-2007

2.2
2.4

2.32.3
2.4

2.6

2

2.3
2.5

2.2 2.2

2.5

2.1
2.2

2.4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2007 2010 2016

(2017عام )معدل النمو الحالي 

ذكور
51%

اناث
49%

التركيب النوعي للمنطقة

-15.0 -10.0 -5.0 0.0 5.0 10.0 15.0

   س          

0 - 4

10--14

20 - 24

30 - 34

40 - 44

50 - 54

60 - 64

70 - 74

80 - 84

       ن

  
ع 

أل
  
ت

  
 

إ  ث )%(

ذ    )%(

الهرم السكاني لمنطقة التخطيط



1:75,000

مفتاح الخريطة

منطقة سكانية 

متوسطة الكثافة

منطقة سكانية 

مرتفعة الكثافة

منطقة سكانية

منخفضة الكثافة

حدود المنطقة

الشوارع الرئيسية

النمو والكثافة السكنية في منطقة التخطيط



امدادات المياه

تخطيط ضواحي المدينة 

اقليم غرب نابلس

1:75,000

             

!n          

h         ع

        ت               

                                  

        ت            س              

        ت           ع    

        ت                        

             

منطقة صناعية

25%

35%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

نابلس بيت ايبا بيت وزن زواتا قوصين

نسبة الفاقد من المياه

20%

35%
40%



1:75,000

امدادات الصرف الصحي

مفتاح الخريطة

مناطق بحاجة للشبكة

مناطق غير مخدومة

مناطق مربوطة بالشبكة 

حدود المنطقة

الخطوط الرئيسية

اعادة تأهيل الشبكة

الخطوط الفرعية



1:75,000

المواصالت الحضرية

             

J̀                       

J̀                                

98:J              

¬(Å ¬(Å                   

óóóóóóóó                     

!"$              

ÏÎ           ث          

      

     

    

      ذ                             

      ذ                             

باص2

سيارة40

سيارة14

استخدام سيارات 
رفيديا



المرافق المجتمعية

الصحة

التعليم 



دقيقة5
م500

مخدوم 

غير مخدوم 

حدود المدينة 

حدود المنطقة

                

"G&      

"'      

الثالثخدمات صحية المستوى 



مخدوم 

غير مخدوم 

حدود المدينة 

حدود المنطقة

دقائق10
م1000

                

"G&      

"'      

الثانيخدمات صحية المستوى 



مخدوم 

غير مخدوم 

حدود المدينة 

حدود المنطقة

دقائق15
م1500

                

"G&      

"'      

االولخدمات صحية المستوى 



المستوى الصحي
( المستشفيات)االول

المستوى الصحي
( المستوصفات)الثاني 

المستوى الصحي
( الثالث العيادات

                

"G&      

"'      

الحاجة الى مركز 
صحي في المنطقة

االولخدمات صحية المستوى 



1:75,000

مفتاح الخريطة

حدود المنطقة

الخدمات التعليمية

0

0.5

1

1.5

2

2.5

بيت ايبا بيت وزن زواتا قوصين

الخدمات المجتمعية

جامعات
معهد للتدريب

مدارس ثانوية
مدارس اساسية

شوارع

مدارس ثانوية
مدارس اساسية

جامعة القدس المفتوحةجامعة النجاح الوطنية



1:75,000

             

!n          

!        

          

! ! ! ! !            

   ث     

         ث       

         ث       

               

                           

                            

                            

     

            

البيئة 

مزارع 
زواتا

منطقة 
صناعية

مصنع 
االلمنيوم



             

          ن×

8         

7             

!       

!s              

!x    

!o                

!I                  

_̂           

            

            

                                

                                

                          

                  

                  

          ن        

              

                            

                            

           

االقتصاد

1:40,000



الموروث الثقافي والطبيعي

             

!.               

!×"    

kj              ذ        

?                

h      ن   

          

              

                      

      

          

         ث      

               

                           

                            

           

      

     

1:40,000



المحددات والقيود
             

!n          

      ذ             

      

              

           ن

                           

                   

               

           

         ث      

               

                 

                           

                   

                      

                   

!"$            

             

      

     

1:40,000

:ملخص احملددات والقيود يف املنطقة 

.معيقات طوبوغرافية

(.مناطق فيضاانت)اودية مومسية 

.مناطق ذات قمية زراعية عالية

.مناطق حامية بيئية

.حمددات املواقع الاثرية

.منطقة انزالقات ارضية

ارايض )مناطق خارج صالحيات السلطة 

.وحواجز عسكرية( تصنيف

.ايبامنطقة صناعية يف قرية بيت 



المخاطر والمشاكل

1:75,000

1:40,000

             

      ذ             

              

!       

                   

!I                  

   ث     

         ث       

         ث       

                                 

ÏÎ           ث          

¬(Å ¬(Å                   

W                        

                         

                           

             

                   

               

             

      

     

                        

             مخاطر التنمية الطبيعية والبيئية

      ذ             

              

!       

                   

!I                  

   ث     

         ث       

         ث       

                                 

ÏÎ           ث          

¬(Å ¬(Å                   

W                        

                         

                           

             

                   

               

             

      

     

                        

مشاكل الخدمات والبنية التحتية

             

      ذ             

              

!       

                   

!I                  

   ث     

         ث       

         ث       

                                 

ÏÎ           ث          

¬(Å ¬(Å                   

W                        

                         

                           

             

                   

               

             

      

     

                        

مكونات الخارطة االساسية

             

      ذ             

              

!       

                   

!I                  

   ث     

         ث       

         ث       

                                 

ÏÎ           ث          

¬(Å ¬(Å                   

W                        

                         

                           

             

                   

               

             

      

     

                        

مفتاح الخريطة

::املنطقة ملخص اخملاطر واملشالك يف 

.مناطق انمجة عن الفيضاانت

.ارات تلوث البيئة والهواء بسبب املزارع والكس

.خماطر انمجة عن عدم ترصيف املياه العادمة

.مشالك انجتة عن الضجيج

اكيفمناطق ضغط مايئ غري 

.منطقة مشالك مرورية

. تردي حاةل املباين التارخيية

.ناعيةمناطق تلوث الرتبة يف حميط املناطق الص 

.عدم كفاية خدمة مجع النفاايت

.



             

      ذ                            ن

           ن

          ن×

8         

7             

!       

!x    

!I                  

_̂           

            

                                

                                

                          

                  

         ث      

!g          

"u        

¹½                

"F$             

           

è              

           

                    

          ن        

                           

               

             

      

     

الفرص واالمكانات

1:40,000

::املنطقة ملخص الاماكانت والفرص يف 

.للزايدة الكثافة الساكنيةمرحشة مناطق 

.املقرتحة للخدمات اجملمتعيةاملواقع 

منطقة مناس بة للتوسع الصناعياقرتاح 

.منطقة مناس بة لالستامثر الس يايحاقرتاح 

.منطقة مناس بة لتكون معارض جتاريةاقرتاح 

.  كة لهامشرت مرافقيف اجملمتعات يتيح فرصة توفري التقارب 

. قلقيليةشارعني انبلس طولكرم وانبلس وجود 

جامعة النجاح ابلقرب من املنطقة يتيح اماكنية اجيادوجود 

.املنطقةجتارية وخدماتية يف مناطق 

.

1

2

3

4

5

6

7

7



قطاع التعليم

الحاجة الى مدارس -1

جديدة بالمنطقة

:قطاع السياحة

الحاجة الى الحدائق-1

الحاجة الى  تعزيز -2

االماكن السياحية

:اع البنية التحتيةقط

الحاجة الى تحسين شبكات -1

للصرف الصحي

خزانات للمياه الحاجة الى -2

الحاجة الى تزفيت وتوسيع -3

الطرق الرابطة

:قطاع االقتصاد

.الصناعيةدعم المنطقة -1

تعزيز العنصر التجاري على -2

.الشوارع الرئيسية

.انشاء مشاريع اسكان-3

.تعزيز خدمات البنوك-4

االحتياجات للمنطقة

:قطاع الخدمات العامة

الحاجة الى مركز للدفاع -1

.المدني ومركز شرطة

الحاجة الى مستوصف -2

.للصحة

.الحاجة الى محطة وقود-3



منطقة اسكانات  

منطقة اسكانات  

تجاري معارض

تجاري

طرق رابطة

منطقة صناعية 
حرفية مشتركة

فكرة تطوير المنطقة

بؤرة خدماتية 
ادارية

بؤرة سياحية 



طولكرم-شارع نابلس

قلقيلية-شارع نابلس

قوصينشارع  25شارع 

شوارع إقليمية

شوارع تجميعية

شوارع محلية

مفتاح الخرطة

عزيز الشوارع الرابطةت



م27

م12

م9

مفتاح الخرطة

عروض الشوارع



طرق جيدة

طرق بحاجة الى تأهيل

مفتاح الخرطة

حالة الشوارع



االرصفة

وجود ارصفة

ال يوجد ارصفة

مفتاح الخرطة



قبل التدخل

بعد التدخل

مقطع عرضي لشارع
طولكرم-نابلس



قبل التدخل

بعد التدخل

مقطع عرضي لشارع
قلقيلية-نابلس



قبل التدخل

بعد التدخل

مقطع عرضي لشارع
25ال 



قبل التدخل

بعد التدخل

مقطع عرضي لشارع
قوصين



الخدمات 



الفجوة االحتياج

2034

العدد الخدمات 

------ 10 المساجد 

3 3 2 مكاتب التكسي

----- ------ 4 الموالت التجارة

1 1 0 الحدائق العامة

----- ----- 2 الفنادق

6 6 8 المدارس

----- ----- 2 البنوكخدمات

----- ----- 4 الصيدليات

2 2 1 العيادات الصحية

----- ----- 8 المقاهي

والمطاعم 

----- ----- 3 المنتجعات 

السياحية

ملخص الخدمات

الحالية في المنطقة

:الحاجة الى خدمات مستجدة بالمنطقة مثل 

دفاع مدني

مركز شرطة 

مركز اطفاء

محطة وقود
خزانات مياه 



الخدمات الصحية

المستوى الصحي
( المستشفيات)الثالث

المستوى الصحي
( المستوصفات)الثاني 

المستوى الصحي
( األول العيادات

                

"G&      

"'      

الحاجة الى مركز 
صحي في المنطقة



تعدد الطرق الموصلة 
للمستشفى

دونم 5ال يقل القطعة عن 

قطعة ارض مستطيلة 
الشكل 

دقائق من شبكة 10ضمن 
الشوارع

يقع ضمن اراضي 
الدولة

الموقع المختار

معايير اختيار موقع 

المستوصف 

قريب من الخدمات 
العامة

بعيد عن مناطق التلوث 

والضوضاء والروائح 
الكريهة

1

2

3

4

5 6

Waited overlay
1=15%

2=20%

3=15%

4=25%

5=10%
6=15%



مستوصف صحي

            

 س        '"

            

مفتاح الخريطة



منطقة غير 

مخدومة بنطاق 

الدفاع المدني

دقائق8

منطقة مخدومة 
بنطاق الدفاع المدني

منطقة غير مخدومة 
بنطاق الدفاع المدني

مراكز الدفاع المدني
القائمة

الدفاع المدني



Waited overlay
1=25%

2=30%

3=10%

4=25%
5=10%

يقع على الشوارع 

الرابطة لسهولة 
الحركة 

دونم 2ال يقل القطعة عن 

دقيقة8ضمن 

يقع ضمن اراضي 
الدولة 

الموقع االفضل 

معايير اختيار موقع مركز دفاع مدني

مراعاة استعماالت 

بالقرب من ) االراضي 

االستعماالت التجارية 
( والسياحة

1

2

3

4

5



مركز دفاع مدني

مفتاح الخريطة

            

            

              

1:18.000



Waited overlay
1=25%

2=10%

3=25%

4=30%
5=10%

2ال يقل القطعة عن 
دونم 

االبتعاد عن خطوط الضغط 
العالي 

االبتعاد عن مصادر المياه 
والموارد الطبيعية

يقع ضمن اراضي 
الدولة 

الموقع االفضل 

معايير اختيار موقع محطة وقود

يقع على الشوارع 

الرابطة لسهولة 
الحركة 

1

2

3

4

5



مفتاح الخريطة

محطة وقود

            

            

!̧         
1:18.000



Waited overlay
1=30%

2=10%

3=20%

4=30%
5=10%

2ال يقل القطعة عن 
دونم 

بالقرب من اماكن الكثافة 
العالية 

بالقرب من استعماالت 

االراضي التجارية 
والسياحية

يقع ضمن اراضي 
الدولة 

الموقع االفضل 

معايير اختيار موقع مركز شرطة

يقع على الشوارع 

الرابطة لسهولة 
الحركة 

1

2

3

4

5



مفتاح الخريطة

مركز شرطة

1:18.000

            

            

           



مفتاح الخريطة

خزان مياه قائم

خزان مياه مقترحة

خزانات مياه



            

!̧         

           

M                

h            

5            

"'          

              

1:18.000

مفتاح الخريطة

الخدمات المقترحة



المواصالت 



(حافالت ) خط مواصالت عام



1:18.000

مواقف الحافالت

زواتا
الشركة المتحدة 

للسيارات

ايبابيت 

المنطقة الصناعية

قوصين

مصنع االلمنيوم

بيت وزن

جامعة النجاح الوطنية



1:18.000

مشاريع االسكان

اسكان لذوي الدخل 
المرتفع

اسكان زراعي

اسكان طالب

اسكان لذوي الدخل 
المتوسط



مشاريع تعديل تنظيمي 



خمطط اس تعامالت الارايض احلايل

1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

مناطق خارج 
الهيكلي

جزيرة صناعية 
ضمن سكن أ 

قلة المناطق 
الخضراء

قلة المرافق العامة 
وسوء توزيعها



توس يع املنطقة الصناعية احلرفية

1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

1

توسيع المنطقة 
الصناعية



الزحف خارج المنطقة 
الصناعية

1

2

2

1

3

3

4

4



1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

توس يع املنطقة الصناعية احلرفية 1



حزام اخرض

1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

2

حزام اخضر حول المنطقة 

الصناعية الموجودة و المقترحة 

م 3730بطول 

حزام اخضر 



1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

مض سكن أ  3

سكن أ  اايبضم المناطق الغربية لقرية بيت 

خارج الهيكلي ألغراض التوسع 
المستقبلي

(مناطق ذات اطاللة مميزة سكن أ ) 
دونم    177= المساحة 



1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

سكن أ 

مض سكن أ  4

ضم المناطق الشمالية الشرقية خارج 

ألغراض التوسع زواتاهيكلي 
المستقبلي

(  مناطق ذات اطاللة مميزة سكن أ ) 
دونم  211=



مض سكن أ  

1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

سكن أ 

5

ضم المناطق الشمالية خارج هيكلي 
ليألغراض التوسع المستقبايبابيت 

مناطق ذات اطاللة مميزة سكن أ ) 
دونم  95(=



1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

حديقة عامة6



الحدائق في المنطقة

%0.07=نسبة الحدائق في المنطقة 



حديقة عامة

1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

6

اقتراح حديقة عامة في 

المنطقة الغربية بين 

ايباوبيت قوصين

مناطق ذات اطاللة ) 

(مميزة
دونم40= المساحة 



حزام اخرض حول اجلزيرة الصناعية

1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

7

حزام اخضر حول الجزيرة 

الصناعية 
م1900بطول ( منيوملمصنع  اال)



معارضجتاري طولكرم -شارع انبلس

1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

8

طولكرم-شارع نابلس

تحويل شارع نابلس طولكرم

الى استخدام تجاري 

معارض
م2980= طول المقطع 



خمطط اس تعامالت الارايض

1:32.000

سكن أ

سكن ب

سكن ج

البلدة القديمة

المقابر

مباني عامة

مرافق سياحية

حديقة عامة

منطقة صناعية

سكن أ مميز

تجاري

9

امتداد شارع رفيديا 

قلقيلية-شارع نابلس

–تحويل شارع قلقيلية 
نابلس الى تجاري بأحكام 

خاصة

م1470= طول المقطع 



وشكرا لكم 


