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:منهجية العمل

لمحة عامة عن المحافظة

مبررات اختيار المشروع

مبررات اختيار الموقع

التشخيص القطاعي

تحليل المؤثرات 

االيجابية والسلبية

الفكرة الرئيسية

المخطط النهائي

التخطيط والتنظيم•

السكان والديمغرافيا•

البنية التحتية•

الطرق والمواصالت•

الخدمات والمرافق •

المجتمعية

يالبيئة والموروث الثقاف•

االقتصاد•

مقترح المشروع

الموقع •

والمساحة

التضاريس•

المناخ•

التربة•



:المحافظةلمحة عامة عن 

الموقع والمساحة

التضاريس وطبيعة االرض

المناخ

القيمة الزراعية لالراضي

1

2

3

4



الموقع بالنسبة 

لمحافظات الوطن 

والمساحة الكلية

203.7

2كم

تجمع18



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

       

507 - 444.436

444.436 - 988.365

988.365 - 333.394

333.394 - 877.224

877.224 - 222.253

222.253 - 766.182

766.182 - 111.112

111.112 - 655.041

655.041 - 07

الطوبوغرافيا

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

شبكة الشوارع

عابر السامرة

اقليمي

رئيسي

محلي

1:65000مقياس الرسم 



ملم660

39: اعلى درجة

يوم/كم19.5237: ادنى درجة



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

القيمة الزراعية لألراضي

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

شبكة الشوارع

يالقيمة الزراعية لالراض

عابر السامرة

اقليمي

رئيسي

محلي

ةاراضي عالية القيمة الزراعي

اراضي متوسطة القيمة الزراعية

اراضي منخفضة القيمة الزراعية

غابات

1:65000مقياس الرسم 



المشروعمبررات اختيار 

دراسة سبل الربط بين 

منطقة البحث والمناطق 

المجاورة، من أجل 

زيادة اإلعتماد عليها 

خدماتهاوتعزيز 

وضع سياسات 

تنموية للمحافظة في

ظل التحديات 

السياسية التي 

تواجهها

تحقيق التنمية 

ومواجهة تحديات 

النمو العمراني 

وتحسين األوضاع 

في المحافظات 

الفلسطينية

تحليل الوضع 

القائم في منطقة 

البحث وتحديد اهم 

التحديات التي 

تواجهها

1234



الموقعمبررات اختيار 

الوضع االقليمي

مبررات سياسية

مبررات اقتصادية



 لحو جز  لعسك ية   س  ئيلية$"!

دف   مدني

م كز ش طة

"Ñج معة

محكمة

ÆPمس ش ى

 لحو جز  لعسك ية   س  ئيلية$"!

دف   مدني

م كز ش طة

"Ñج معة

محكمة

ÆPمس ش ى

 لحو جز  لعسك ية   س  ئيلية$"!

دف   مدني

م كز ش طة

"Ñج معة

محكمة

ÆPمس ش ى

 لحو جز  لعسك ية   س  ئيلية$"!

دف   مدني

م كز ش طة

"Ñج معة

محكمة

ÆPمس ش ى

 لحو جز  لعسك ية   س  ئيلية$"!

دف   مدني

م كز ش طة

"Ñج معة

محكمة

ÆPمس ش ى

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

الوضع اإلقليمي

حدود المحافظات

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

شبكة الشوارع

اقليمي

رئيسي

محلي



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

الوضع الجيوسياسي

54%46%27 20

نسبة المساحات 

المبنية

عدد التجمعات

1:65000مقياس الرسم 
1:65000مقياس الرسم 



6.10%

18.90%

75%

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

ية التصنيفات الجيوسياس

لألراضي

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

يجدار الفصل العنصر

قائم

قيد االنشاء

مخطط

ضيالتصنيف الجيوسياسي لألرا

المستوطنات

نيةالتجمعات الفلسطي

(أ)اراضي 

(ب)اراضي 

(ج)اراضي 

1:65000مقياس الرسم 



ة عدد المنشآت الصناعي

ةالقائمة حسب المحافظ

يالمبرر االقتصاد



التقييمات القطاعية وتشخيص الوضع القائم

االقتصاد

التخطيط 
والتنظيم

السكان 
والديمغرافيا

يةالبنية التحت

الطرق 
والمواصالت

المرافق 
والخدمات 
المجتمعية

البيئة 
والموروث 

الثقافي



السكان 
اوالديمغرافي

البيئة 
والموروث 
الثقافي

االقتصاد
البنية 
التحتية

الطرق 
والمواصالت

المرافق 
والخدمات 
المجتمعية

التخطيط
موالتنظي

خطط استراتيجية

مخططات هيكلية

مشاريع تسوية



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

ظيممشاريع التخطيط والتن

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

ةتجمعات لديها خطط استراتيجي

تسوية غير منتهية

تسوية منتهية

مخطط هيكلي مصدق

ةمخطط هيكلي قيد المصادق

مشاريع التسوية

ةحالة المخططات الهيكلي

1:65000مقياس الرسم 



التخطيط 
والتنظيم

البيئة 
والموروث 
الثقافي

االقتصاد
البنية 
التحتية

الطرق 
والمواصال

ت

المرافق 
والخدمات 
المجتمعية

السكان 
ياوالديمغراف

التعداد السكاني

2017الهرم السكاني 

الكثافة السكانية

اتجاهات التوسع



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

التعداد السكاني لالعوام

1997-2007-2017

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

0

20000

40000

60000

80000

ظةالتعداد السكاني للمحاف

1:65000مقياس الرسم 



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

2017الهرم السكاني 

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

49%51%

2017الهرم السكاني للمحافظة 

ذكورناثإ

1:65000مقياس الرسم 



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

الكثافة السكانية

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

منخفضةمتوسطةمرتفعة

المستوطنات

1:65000مقياس الرسم 



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

اتجاهات التوسع السكاني

حتى اليوم

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

شبكة الشوارع

عابر السامرة

اقليمي

رئيسي

محلي

بلدة قديمة

1994التوسع قبل 

1994التوسع بعد 

1:65000مقياس الرسم 



التخطيط 
والتنظيم

البيئة 
والموروث 
الثقافي

االقتصاد
السكان 
والديمغرافيا

الطرق 
والمواصال

ت

المرافق 
والخدمات 
المجتمعية

البنية 
التحتية

مياه وصرف صحي

نفايات



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

المياه والصرف الصحي

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

3Q

&%

3Q

&%

وادي

المياه العادمة من المستوطنات

المياه العادمة من سلفيت

نطاق تأثير المياه العادمة

مكب نفايات عشوائي

محطة تنقية قائمة

بئر مياه

برج مياه

بئر ارتوازي اسرائيلي

عين ماء

 ل     ل حي

ح    م    ية

ح    م  

ش كة   مة

ح    م    ية و م  

ش كة وح    م    ية

1:65000مقياس الرسم 



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

خدمة النفايات

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

3Q

&%

مكب نفايات عشوائي

تجمع مخدوم بخدمة جمع النفايات

ياتاالعتماد في التخلص من النفا

1:65000مقياس الرسم 



التخطيط 
والتنظيم

البيئة 
والموروث 
الثقافي

االقتصاد
السكان 
والديمغرافيا

البنية 
التحتية

المرافق 
والخدمات 
المجتمعية

الطرق 
والمواصالت



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

جدار الفصل العنصري

قائم
قيد االنشاء

مخطط

رتب الشوارع
عابر السامرة

اقليمي
رئيسي

محلي

رتب الشوارع

المستوطنات

نيةالتجمعات الفلسطي

1:65000مقياس الرسم 



التخطيط 
والتنظيم

البيئة 
والموروث 
الثقافي

االقتصاد
السكان 
والديمغرافيا

البنية 
التحتية

الطرق 
والمواصالت

المرافق 
والخدمات 
المجتمعية

خدمات تعليمية

خدمات صحية

ةخدمات إدارية وثقافي



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

الخدمات التعليمية

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

يةالتجمعات الفلسطين

¥B¢ج معة

¥C¤مدرسة صناعية

nmثانوية مختلطة

nmاساسية مختلطة

nmذكور اساسية

nmذكور ثانوية

nmاناث ثانوية

nmاناث اساسية

يةالمؤسسات التعليم

1:65000مقياس الرسم 



مستوى رابع

مس و    ل 

مس و    ني

مس و   و 

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

الخدمات الصحية

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

يةالتجمعات الفلسطين

مستويات الخدمات الصحية

1:65000مقياس الرسم 



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

ةالخدمات االدارية والثقافي

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

caاالستخبارات

الداخلية/)

t الشؤون االجتماعية

القضاء العسكري

المخابرات

دائرة السير

محكمة مدنية

مركز الدفاع المدني

مركز ثقافي

ùمركز شبابي

مركز شرطة

cVمركز نسوي

منتزهات 

مالعب

Ó÷مركز طفولة

¡Àمديرية الزراعة

مديرية الحكم المحلي4567

Æc المكتبات العامة

الدار البيضاء

البريد

نيةالتجمعات الفلسطي

1:65000مقياس الرسم 



التخطيط 
والتنظيم

الخدمات 
والمرافق 
المجتمعية

االقتصاد
السكان 
والديمغرافيا

البنية 
التحتية

الطرق 
والمواصالت

البيئة 
والموروث 
الثقافي



مكب نفايات

كسارة حجر®

 لمي    لع دمة   س  ئيلية

 لمي    لع دمة م  مدينة سل ي 

نطاق تأثير المياه العادمة

3Qمحطة تنقية قائمة

عين ماء%&

وادي قانا

وادي

محمية طبيعية

منطقة تنوع حيوي

     

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

الوضع البيئي

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

يةالتجمعات الفلسطين

مقومات بيئية

المحددات البيئية

المستوطنات

2016المناطق الصناعية االسرائيلية 

جدار الفصل العنصري
قائم

قيد االنشاء

رتب الشوارع
عابر السامرة

اقليمي



تجمعات فلسطينية

مستوطنات

المناطق الصناعية االسرائيلية 6102

عين ماء%&

وادي قانا

وادي

موقع اثري

     

محمية طبيعية

منطقة تنوع حيوي

بلدة قديمة

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

الموروث الثقافي

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

جدار الفصل العنصري
قائم

قيد االنشاء

شبكة الشوارع
عابر السامرة

اقليمي

قرى الكراسي



التخطيط 
والتنظيم

الخدمات 
والمرافق 
المجتمعية

البيئة 
والموروث 
الثقافي

السكان 
والديمغرافيا

البنية 
التحتية

الطرق 
والمواصالت

االقتصاد



0.69%
4.73%

0.04%

37%

0.09%0.02% 0.02%
0.38%

0.22%

6.18%

5.53%
0.08%

0.12%
9.14%

0.20%
9.13%

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

النشاط االقتصادي



التحليل القطاعي

المؤثرات االيجابية

المؤثرات السلبية



3Qمحطة تنقية قائمة

عين ماء%&

برج مياه

محكمة مدنية

مركز الدفاع المدني

مركز شرطة

منتزهات 

مالعب

¡Àمديرية الزراعة

البريد

ÆPمستشفى الشهيد ياسر عرفات

ش كة  لط  

      

     

    

و د    ن 

         

مو       

         

محمية ط يعية

            

منط ة  نو  حيو 

               

 س  د م        ي

                                    

                          

                             

            

              

                   

                                  

                 

                      

تجمعات فلسطينية

معصرة زيتون

وادي

3Qمحطة تنقية قائمة

عين ماء%&

برج مياه

محكمة مدنية

مركز الدفاع المدني

مركز شرطة

منتزهات 

مالعب

¡Àمديرية الزراعة

البريد

ÆPمستشفى الشهيد ياسر عرفات

ش كة  لط  

      

     

    

و د    ن 

         

مو       

         

محمية ط يعية

            

منط ة  نو  حيو 

               

 س  د م        ي

                                    

                          

                             

            

              

                   

                                  

                 

                      

تجمعات فلسطينية

معصرة زيتون

وادي

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

المؤثرات االيجابية والفرص

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات



مك  ن  ي  

          

جد    ل     لعن   

    

    

          

ش كة  لط  

            

      

     

    

و د    ن 

         

مو       

         

ن  ط    ي   س  ئيلية

!"$                

                    

مي     دمة

                         

                             

نط      ي   لمي    لع دمة

                         

كس    حج 

®         

محمية ط يعية

            

منط ة  نو  حيو 

               

 لمن ط   ل ن  ية   س  ئيلية        

2 0 1 6                            

مس وطن  

        

 س  د م        ي

                                    

                          

                             

            

              

                   

                                  

                 

                      

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

المؤثرات السلبية والمحددات

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

مك  ن  ي  

          

جد    ل     لعن   

    

    

          

ش كة  لط  

            

      

     

    

و د    ن 

         

مو       

         

ن  ط    ي   س  ئيلية

!"$                

                    

مي     دمة

                         

                             

نط      ي   لمي    لع دمة

                         

كس    حج 

®         

محمية ط يعية

            

منط ة  نو  حيو 

               

 لمن ط   ل ن  ية   س  ئيلية        

2 0 1 6                            

مس وطن  

        

 س  د م        ي

                                    

                          

                             

            

              

                   

                                  

                 

                      



مقترح المشروع

القضايا االولية والرؤية التنموية

الفكرة الرئيسية

المخطط النهائي



:االهداف التنموية:القضايا التنموية

في بيئة وثقافيا  واجتماعيا  نحو محافظة صامدة مزدهرة اقتصاديا  "

"واإلبداع والشراكة والعدالةالتميزآمنة يسودها 

الرؤية التنموية

غياب تسوية االراضي

ضعف القطاع السياحي 

النهائيغياب منطقة صناعية وضعف القطاع االقتصادي

ضعف قطاع البنية التحتية

ضعف االستثمارات في مجال الزراعة والتصنيع الغذائي

طقةرفع مستوى التخطيط العمراني في المن

تشجيع السياحة البيئية

البطالة والفقر ورفعالمساهمة في معالجة
المحافظةمستوى المعيشة البناء



قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

لياتجاهات التوسع المستقب

مستوطنات

المناطق الصناعية االسرائيلية 6102

بلدة قديمة

تجمعات فلسطينية

توسع مستقبلي

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

جدار الفصل العنصري
قائم

قيد االنشاء

شبكة الشوارع
عابر السامرة

اقليمي

1:65000مقياس الرسم 



حدود المحافظة

الخط االخضر

  ئ 

 يد   نش  

تجمعات فلسطينية

توسع مستقبلي

مستوطنات

    ي   لية  ل يمة  لز   ية

محمية طبيعية

منطقة تنوع حيوي

    ي ز   ة م وية

قسم هندسة التخطيط 

العمراني
جامعة النجاح الوطنية

التوجهات التنموية

1:65000مقياس الرسم 



قسم هندسة التخطيط العمراني جامعة النجاح الوطنية

المخطط العمراني االقليمي

حدود المحافظة

الخط االخضر

مفتاح الخريطة

الحدود االدارية للتجمعات

جدار الفصل العنصري

قائم

قيد االنشاء

شبكة الشوارع

عابر السامرة

اقليمي

رئيسي

محلي

المنطقة المبنية

مستوطنات

المناطق الصناعية االسرائيلية 6102

بلدة قديمة

تجمعات فلسطينية

توسع مستقبلي

جلس   م  وحة

J] فند

م  ز  ل ن     لز   ي

نز  سي حي

!Ïجمعية زراعية

مدرسة زراعية

منطقة صناعات زراعية*#

حديقة وطنية

سوق خضار مركزي³!

متحف

¡Àمديرية الزراعة

مشاريع مقترحة

ÆPمستشفى قائم

ÆPمستشفى مقترح

مستشفيات

ÆPمستشفى قائم

ÆPمستشفى مقترح

!Bم   حة 

¥B¢ئمة  

جامعات

 ج    محلي

ش      ئ   ح جة ل طوي 

ش    م    

مسار سياحي

عالتدخالت في الشوار

 منط ة  ش    م   حة  منط ة  ش    م   حة

 مك نية  س     ز   ي

 س  ي  ليمو    س  ي  منو ة  ك و   ن 

مز           مز      ن    مز    دو ج 

منط ة  ن  ية

منط ة  نو  حيو 

محمية ط يعية

    ي ز   ية  ي  م وية   س لي  مع د 

    ي ز   ية م   ط   ن   ي

    ي   لحة للز   ة  ي  م وية

 س  ي  زي و 

   ة

مز     لحم ي  

من ط   س      مع د 

من ط    لحة للز   ة م وية   ل ن يط

منط ة  شج   م م  

 ج    ح في

استخدامات االراضي

مدرسة ثانوية مقترحة½¹

مدرسة اساسية مقترحة½¹

nmمدرسة ثانوية قائمة

nmمدرسة اساسية قائمة

مدارس

موقع اثري

عين ماء%&

ن طة    ي      ة$"!

ن طة    ي   ي      ة

يةنقاط تفتيش اسرائيل

1:65000

مركز خدماتي شبه 

اقليمي

مجاورة

مشاريع اسكان


