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كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

التطّور الزمني للمنطقة
المحيطة بالجامعة العربية األمريكية

مفتاح الخريطة 

المباني الشوارع السنة

-1997

2000-2001

2002-2003

2004-2005

2006-2007

2008-2009

2010-2011

2012-2013

2014-2015

-2016

مشاريع اسكان مستقبلية 

مصادق عليها



تخطيط وتطوير منطقة الجامعة العربيّة األمريكيّة ومحيطها

بشكل يحقق متطلبات المجتمع المحلي اآلنيّة والمستقبليّة

الهدف الرئيس للمشروع

نتيجة لما سبق أصبح هناك ضرورة ل 

األهداف
التفصيليّة

تخطيط تكاملي

مع المحيط
حماية الطابع 

الريفي 

تقديم مقترحات  

للمشاكل الحاليّة
تخطيط وتنظيم

البناء والخدمات
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االمكانيات والفرص في منطقة التخطيط 

والتطوير المحيطة بالجامعة العربية 
األمريكيّة

:مفتاح الخريطة

الحدود اإلدارية للتجمعات السّكانية

المناطق المبنيّة من التجمعات السكانية 

:تصنيف الشوارع

شوارع اقليميّة

شوارع رئيسيّة

شوارع محليّة

كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

ةاآلبار االرتوازي  

الخدمات والمرافق المجتمعيّة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

"ي ة الكل ي ة الزراع" كل ي ة الشهيد نعيم خضر 

ةقرية حد اد السياحي  

ملعب كرة قدم دولي 

ثانوي ة/ مدارس ابتدائية 

مركز صح ي

تجّمع تلفيت وتنّين

يّةأراضي زراعيّة متوسطة القيمة الزراع

عيّةأراضي زراعيّة منخفضة القيمة الزرا

"أ " التصنيف الجيوسياسي 

"ب " التصنيف الجيوسياسي 



المخاطر والتحّديات في منطقة التخطيط 

والتطوير المحيطة بالجامعة العربية 
األمريكيّة

:مفتاح الخريطة

الحدود اإلدارية للتجمعات السّكانية

المناطق المبنيّة من التجمعات السكانية 

:تصنيف الشوارع

شوارع اقليميّة

شوارع رئيسيّة

شوارع محليّة

كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

غابات

محميات طبيعيّة

مناطق تنّوع حيوي

يّةأراضي زراعيّة عالية القيمة الزراع

مودع "حدود المخطط الهيكلي المستقبلي 

"لالعتراض

منطقة كّسارات و مقالع الحجر

منطقة اسكانات ذات كثافات عالية

الجامعة العربيّة األمريكيّة

"ج " التصنيف الجيوساسي 
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حدود منطقة التخطيط والتطوير في 

المنطقة المحيطة بالجامعة العربية 
األمريكيّة

:مفتاح الخريطة

الحدود اإلدارية للتجمعات السّكانية

كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

غابات

أراضي عالية القيمة الزراعي ة

ع الحيوي مناطق التنو 

السيطرة العسكرية واألمنية ": ج"مناطق 

للحتالل

مناطق مقالع الحجر والكس ارات

ةمحميات طبيعي  

:تصنيف الشوارع

شوارع اقليميّة

شوارع رئيسيّة

شوارع محليّة

شوارع داخليّة

متوس طة/ مناطق اسكانات كبيرة

المناطق المبني ة للتجمعات السكانية

خطوط الكنتور

األودية

حدود منطقة التخطيط والتطوير

حدود الجامعة العربيّة األمريكيّة

قرية حد اد السياحي ة

ملعب رياضي بمواصفات دولي ة

مباني



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

حدود منطقة التخطيط والتطوير في 

المنطقة المحيطة بالجامعة العربية 
األمريكيّة

:مفتاح الخريطة

الحدود اإلدارية للتجمعات السّكانية

غابات

أراضي عالية القيمة الزراعي ة

ع الحيوي مناطق التنو 

السيطرة العسكرية واألمنية ": ج"مناطق 

للحتالل

مناطق مقالع الحجر والكس ارات

ةمحميات طبيعي  

:تصنيف الشوارع

شوارع محليّة

شوارع داخليّة

متوس طة/ مناطق اسكانات كبيرة

المناطق المبني ة للتجمعات السكانية

خطوط الكنتور

األودية

حدود منطقة التخطيط والتطوير

حدود الجامعة العربيّة األمريكيّة

ملعب رياضي بمواصفات دولي ة

مباني







كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

المشاكل الناتجة الواجب مراعاتها

االعتداء العمراني على المناطق الزراعيّة 
عالية الخصوبة والبلدات القديمة

تلّوث األودية واألراضي الزراعيّة بمياه 
المجاري والمخلفات الصناعية

التلّوث الهوائي والسمعي الناتج عن 
الكّسارات المحيطة ومناشير الحجر

قطع األراضي وأشكالها، وخطوط الكنتور 
وشوارع التسوية

االفتقار " حاجة المنطقة الحتياطي مياه 
"لالبار االرتوازيّة والخزانات

افتقار المنطقة لشبكة الصرف الصّحي

ضعف حركة المواصالت من والى تلفيت 
وتنين مساءا، وفي اوقات العطل الجامعيّة

افتقار المنطقة للمساحات الخضراء 
والحدائق العاّمة المنظمة 

مدارس" افتقار المنطقة للمرافق المجتمعيّة 

ام ابتدائية، مدارس ثانويّة، عيادة صحيّة بدو

كامل، خدمات الرعاية االجتماعيّةالمرافق 
.ابيّةالنسويّة االجتماعيّة، مرافق ثقافيّة شب

تبنّي أحكام سكن ج  في االفراز و مشاريع 
االسكان بهدف زيادة المنفعة االقتصادية

انخفاض االقبال على السكن من قبل الطاّلب 
في بلدة الزبابدة

الواجب مراعاتها في المشاكل والتحديات 
في منطقة التخطيط والتطوير

:مفتاح الخريطة

الحدود اإلدارية للتجمعات السّكانية

المناطق المبنيّة من التجمعات السكانية 

:تصنيف الشوارع

شوارع اقليميّة

شوارع رئيسيّة

شوارع محليّة

االودية الطبيعيّة

تجّمع تلفيت وتنّين

غابات

محميات طبيعيّة

مناطق تنّوع حيوي

أراضي زراعيّة عالية القيمة

مودع "حدود المخطط الهيكلي المستقبلي 

"لالعتراض

منطقة كّسارات و مقالع الحجر

منطقة اسكانات مكتظة

(ج)مناطق السيطرة االسرائيلية 

خطوط الكنتور
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كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

الشوارع القائمة في حدود مخطط 

المنطقة المحيطة بالجامعة العربيّة 
األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

المباني

خطوط الكنتور

شوارع قائمة معبّدة

شوارع قائمة ترابيّة



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

الشوارع المقترحة  في حدود مخطط 

المنطقة المحيطة بالجامعة العربيّة 
األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

المباني

خطوط الكنتور

شوارع قائمة معبّدة

شوارع قائمة ترابيّة

شوارع مقترحة

معايير تصميم شبكة الشوراع 

:الرئيسيّة في المنطقة

خطوط الكنتوروارتفاعات •

المنطقة 

معاييرالسالمة العاّمة•

جميع تحقيق الخدمة وااليصاليّة ل•

“Accessibility“المناطق
.قطع األراضي ومساحاتها•



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

الشوارع المقترحة  في حدود مخطط 

المنطقة المحيطة بالجامعة العربيّة 
األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

المباني

خطوط الكنتور

شوارع مقترحة

معايير تصميم شبكة الشوراع 

:الرئيسيّة في المنطقة

خطوط الكنتوروارتفاعات •

المنطقة 

معاييرالسالمة العاّمة•

جميع تحقيق الخدمة وااليصاليّة ل•

“Accessibility“المناطق
.قطع األراضي ومساحاتها•



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

تصنيف الشوارع المقترحة في مخطط 

المنطقة المحيطة بالجامعة العربيّة 
األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

المباني

خطوط الكنتور

م ( 30-20)الشوارع الرئيسيّة 

م(16-12)شوارع تجميعيّة 

م ( 10-6)شوارع محلّيّة 

معايير تصميم شبكة الشوراع 

:الرئيسيّة في المنطقة

خطوط الكنتوروارتفاعات •

المنطقة 

معاييرالسالمة العاّمة•

جميع تحقيق الخدمة وااليصاليّة ل•

“Accessibility“المناطق
.قطع األراضي ومساحاتها•



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات 
هندسة التخطيط العمراني 

مخطط عام للمنطقة المحيطة بالجامعة العربيّة 
األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

المباني

خطوط الكنتور

الشوارع الحالي ة والمقترحة

دونم 3518 ي المساحة الكلي ة للمخطط الهيكل

دونم 3014 مساحة المخطط الهيكلي باستثناء 
االسكانات الثالث

دونم 2745 مساحة المخطط الهيكلي دون 
االسكانات الثالث والجامعة 



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات 
هندسة التخطيط العمراني 

ئيّة مساحات التوسعة المستقبليّة واالحتياجات البي

والخدماتيّة في المخطط الهيكلي للمنطقة المحيطة 
بالجامعة العربيّة األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

مناطق خضراء مفتوحة

ة  منطقة خدمات عام 

ة حدائق عام 

ي ة منطقة توسعة مستقبل

للجامعة 

حزام أخضر

حرم الواد

معارض تجاري ة 

تجاري محل ي

تجاري طولي

مركز تجاري رئيسي

مركز تجاري فرعي

مكاتب



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات 
هندسة التخطيط العمراني 

مساحات المناطق التجاريّة في المخطط الهيكلي 
للمنطقة المحيطة بالجامعة العربيّة األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

سكن فلل 

سكن أ

ة سكن أ بأحكام خاص 

سكن ب

ة سكن ب بأحكام خاص 

سكن ج

اسكانات الطال ب

تلفيت-البلدة القديمة 

منطقة آثار

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

مناطق خضراء مفتوحة

ة  منطقة خدمات عام 

ة حدائق عام 

لي ة منطقة توسعة مستقب

للجامعة 
حرم الواد

حزام أخضر

مركز تجاري رئيسي

مركز تجاري فرعي

معارض تجاري ة 

تجاري محل ي

تجاري طولي مكاتب

مباني تاريخي ة



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات 
هندسة التخطيط العمراني 

المخطط الهيكلي للمنطقة المحيطة بالجامعة العربيّة 
األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

سكن فلل 

سكن أ

ة سكن أ بأحكام خاص 

سكن ب

ة سكن ب بأحكام خاص 

سكن ج

اسكانات الطال ب

تلفيت-البلدة القديمة 

منطقة آثار

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

مناطق خضراء مفتوحة

ة  منطقة خدمات عام 

ة حدائق عام 

لي ة منطقة توسعة مستقب

للجامعة 
حرم الواد

حزام أخضر

مركز تجاري رئيسي

مركز تجاري فرعي

معارض تجاري ة 

تجاري محل ي

تجاري طولي مكاتب

شارع مقترح شارع قائم

طريق ملغي طريق مشاة

مباني تاريخي ة







%



االرتداد 
(م)الجانبي 

االرتداد 
(م)الخلفي 

االرتداد 
(م)األمامي 

ارتفاع 
(م)البناء 

عدد 
الطوابق

ةالنسبة الطابقيّ 
النسبة المئوية 

للبناء

- 6 10 23 6 330% 55%

- 5 10 16 4 200% 50%

4 6 10 23 6 252% 42%

5 5 10 18 5 هاحسب المنطقة التي تقع في منطقة مكاتب وشركات

COMPANIES

INSTITUTIONS

OFFICES

OFFICES
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•
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•

•



(م)الحد األعلى  الحد األدنى

االرتداد 
الجانبي

االرتداد 
الخلفي

االرتداد 
األمامي

ارتفاع 
البناء

عدد 
الطوابق

النسبة 
الطابقيّة

النسبة المئوية 
للبناء

4 5 6 18 5 210% 42%

•

•



7.25

5.27

3.81

12.22

3.38

18.27

6.72

4.38

10.97

1.94

13.68

1.24

1.95

0.86

0.33

1.02

0.31

2.34

0.62

0.77

0.41

0.029

1.74

0.33

0.12

الجامعة العربيّة األمريكيّة

منطقة التوّسع المستقبلي  للجامعة 

سكن فلل

(أ)سكن 

بأحكام خاّصة( أ)سكن 

(ب)سكن 

بأحكام خاّصة( ب)سكن 

(ج)سكن 

اسكانات الطلبة 

المناطق العاّمة 

الشوارع

األماكن الخضراء والمفتوحة

الحدائق العاّمة

حرم واد

تجاري محلّي

تجاري طولي

المعارض التجاريّة

المركز التجاري الرئيسي

المركز التجاري الفرعي

البلدة القديمة 

المكاتب 

مباني تاريخيّة

منطقة آثار

منطقة آثار  خاضعة للفحص 

حزام أخضر



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات 
هندسة التخطيط العمراني 

ئيّة مساحات التوسعة المستقبليّة واالحتياجات البي

والخدماتيّة في المخطط الهيكلي للمنطقة المحيطة 
بالجامعة العربيّة األمريكيّة  

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

مناطق خضراء مفتوحة

ة  منطقة خدمات عام 

ة حدائق عام 

ي ة منطقة توسعة مستقبل

للجامعة 

حزام أخضر

حرم الواد

معارض تجاري ة 

تجاري محل ي

تجاري طولي

مركز تجاري رئيسي

مركز تجاري فرعي

مكاتب

مركز شرطة محلّي•

مركز تجاري محلّي•

محّطة وقود•
مسجد•

مدرسة ابتدائيّة•

مدرسة ثانويّة•

مركز تجاري محلّي•
مسجد•

ة مرافق وخدمات شبابيّ •

مواقف عاّمة•

مقاعات متعددة االستخدا•

مكتبات جامعيّة•
مركز ثقافي •

مقاعات متعددة االستخدا•

مكتبات جامعيّة•

مركز ثقافي •
مسجد•

مركز تجاري محلّي•

روضة اطفال•

عيادة طبيّة•

"نسوي"مركز اجتماعي •

مركز تجاري خدماتي •

محلّي

مركز شرطة فرعي•

مركز للدفاع المدني•

مسجد •

ة مركز خاص للفئة الشابّ •

قاعات متعددة االستخدام•

مكتبات جامعيّة •

مركز تجاري محلّي•

مسجد •

روضة اطفال•

عيادة طبيّة•

"نسوي"مركز اجتماعي •









اسكان الموظفين
(Apartment)

اسكان طالب 

الدراسات العليا 
(Studios)

ب  اسكان الطال 
(Studios)

ب  اسكان الطال 
(Dorms)

 :13.3%



MALE STUDENT  
ZONE

اسكان الموظفين
(Apartment)

اسكان طالب 

الدراسات العليا 
(Studios)

ب  اسكان الطال 
(Studios)

ب  اسكان الطال 
(Dorms)

MALE



اسكان الموظفين
(Apartment)

اسكان طالب 

الدراسات العليا 
(Studios)

ب  اسكان الطال 
(Studios)

ب  اسكان الطال 
(Dorms)

90 PARKING



–



تلفيت-البلدة القديمة 

منطقة آثار

مباني تاريخي ة

طريق مشاة





كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

تخطيط وتطوير منطقة الجامعة العربيّة 
األمريكيّة على نطاق أوسع

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

منطقة رياضي ة

حزام أخضر على المحيط/ محاجر

غابات وأحراش 

ي محطة تنقية لمياه الصرف الصح 

جلسات، حدائق، محال ترفيهي ة

شوارع مقترحة

خط مواصالت يدوم لساعات متأخرة

مسار لسيارات الدفع الرباعي

طريق مشاة، دراجات هوائيّة

ب في الزبابدة سكنات الطال 

التجمعات المخدومة بمحطة التنقية



كليّة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات
هندسة التخطيط العمراني 

تخطيط وتطوير منطقة الجامعة العربيّة 
األمريكيّة على نطاق أوسع

:مفتاح الخريطة

الجامعة العربي ة األمريكي ة

حدود المخطط الهيكلي

منطقة رياضي ة

حزام أخضر على المحيط/ محاجر

غابات وأحراش 

جلسات، حدائق، محال ترفيهي ة

شوارع مقترحة

خط مواصالت يدوم لساعات متأخرة

مسار لسيارات الدفع الرباعي

طريق مشاة، دراجات هوائيّة

ب في الزبابدة سكنات الطال 

التجمعات المخدومة بمحطة التنقية

ي محطة تنقية لمياه الصرف الصح 





($)التكلفة الكلّيّة  ($)سعر الوحدة 

10,670,000 10,670,000

2,000,000 2,000,000

1,350,000 1,350,000

500,000 10,000

770,656 20,000

3,000,000 3,000,000

2,700,000 2,700,000

1,000,000 1,000,000

1,150,000 1,150,000

25,000 10,000

27,665,000 21,910,000



230,000 230,000

328,000 328,000

58,000 58,000

989,300 989,300

1,000,000 1,000,000

230,000 230,000

500,000 250,000

400,000 200,000

360,000 30,000

4,095,000 3,315,000

31,760,000 25,225,000



األهداف
التفصيليّة

تخطيط تكاملي

مع المحيط
حماية الطابع 

الريفي 

تقديم مقترحات  

للمشاكل الحاليّة
تخطيط وتنظيم

البناء والخدمات

تخطيط وتطوير منطقة الجامعة العربيّة األمريكيّة ومحيطها

بشكل يحقق متطلبات المجتمع المحلي اآلنيّة والمستقبليّة
تخطيط وتطوير منطقة الجامعة العربيّة األمريكيّة ومحيطها

بشكل يحقق متطلبات المجتمع المحلي اآلنيّة والمستقبليّة




