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 د. رائد أحمد صالحة 2018/2019إلقليمي : التخطيط الالمقرر
 التمرين األول:

أن يقوم الطالب  علىأدناه  اإلقليمية  حسب معامل الوزن  المرفق بالجدول حدد البديل األفضل للتنمية 

  .( هو األقل أهمية0( هو الدرجة األفضل للمعيار  والرقم )1 ) اعتبار أن رقم باختيار درجة البديل على 

-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 

 على أن تكون  لتكون أساسًا الختيار مراكز التنمية؟  التجمعات ذات اإلمكانات التنموية حدد ن الثاني: التمري
 .الطالبي أحسب ر  للتجمعات العمرانية من الوزن النسبي  (المتغيرات)درجة كل معيار
 تجمع الفردوس تجميع الزهراء (وزن نسبي )درجةال ()المتغيرات معاييرلا

   30 الموقع

   20 الطرق والمواصالت

   10 السكان

   8 توفر األراضي الحكومة

   7 النية التحتية

   5 الخدمات اإلرتكازية

   درجة 80المجموع  الوزن النسبي )الثقل التنموي(

انات التنمويةالتجمعات حسب االمك ترتيب    

 
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 
 

 
 اإلقليمية جدول تقييم البدائل للمخطط اإلقليمي مثال للتنمية 

 أسس واعتبارات  التقييم

 المعايير ( )

 األول البديل وزنمعامل ال
 (التنمية المركزة)
  

 
 الثاني البديل 

 التنمية القطاعية

 

     20 عدد السكان

     10 التكلفة االستثمارية للبنية التحتية

     14 استخدام الموارد بكفاءة امكانية

     25 المشكالت الملحة والمباشرة إمكانية حل

     18 ة ل والمحددات الطبيعيمراعاة تأثير العوام

     13 الحد من االستقطاب الحضري والحد من الهجرة

     100 المجموع
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  ن الثالث:التمري

باستتخدا  معيتار الحتد األعلتى علمتا  ،2020لسنة  إلقليم شمال الضفة الغربية  ما هي الخدمات الصحية المطلوبة -1
 على النحو التالي: يشافالمفي األسرة على أن توزع  .( نسمة 500000بأن عدد السكان يبلغ )

 .%20 الحرية مشفى  - %45 الكرامة مشفى  - %35 الصداقة مشفى

 الموضوع
الحد األعلى للخدمة 

 من عدد السكان

المطلوب من الخدمة 
باستخدا  معيار الحد 

 األعلى

المتوفر من 
 الخدمة

 في الخدمات العجز

دمة
الخ

وع 
ن

 

  50  5000 يةنقطة صح

  25  10000 ب(مستوصف )

  15  15000 (أمستوصف )

  7  40000 مستوصف  حي

 لكلل سرير 2.5 مستشفى عا 
 نسمة 1000

 سرير 625 
 

 لوبة لكل مشفى:طعدد األسرة الم
 (   )           مشفى الصداقة - 
 (   )             مشفى الكرامة  -
  (    )            الحرية مشفى  -

 ابع:التمرين الر 

 الشاغرو االحتياط  بطريقة عدد األسر الجديدة ونسبة 2020لسنة السكنية لقطاع غزة حدد االحتياجات من الوحدات 
عدد : علمًا بأن ،فرد للغرفة 2وتقليل االزدحا  الي %،  1بواقع والوحدات التالفة  %، 8بواقع  من الوحدات السكنية 

 100000) 2019عدد األسر (. غرفة 250000فرة )( عدد الغرف المتو نسمة 550000) 2019لسنة ن السكا
الرصيد السكني و  غرف 4متوسط عدد الغرف بالمسكن و ( نسمة 112000) 2020المتوقع لسنة عدد األسر ( و نسمة
 . ( سكنًا.112000)نحو  2019لسنة 

 
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 

عدد األسر 
 2020 الجديدة

عدد الوحدات 
 السكنية المطلوبة

عدد وحدات 
 االحتياط الشاغر

ات لوحدعدد ا
التالفة 
 لالستبدال

 

عدد الوحدات 
المطلوبة 

 االزدحا لتقليل 

إجمالي عدد 
الوحدات السكنية 

 2015الالزمة
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 التمرين الخامس:

ثالث وذلك باستخدام  2017 سنة حدد االحتياجات المستقبلية من األراضي لالستخدام السكني للسنوات من
% من الفرضية 120 إلىوالثانية زيادة الكثافة السكانية ، ة السكانيةاألولى ثبات الكثاف الفرضيةفرضيات: 

 األساس. علما بأن مساحة االستخدام السكني في سنة الثانية% من الفرضية 100الفرضية الثالثة ثم ، األولى
 (2000000) 2017وعدد سكان  (.1500000) 2016لسنة دونم وعدد السكان  70000نحو  2016

 لسكانالزيادة في عدد ا
 المساحة المطلوبة

 الثالث الفرضية فرضية الثانيةال للفرضية األولى
    

 

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 :السادسالتمرين 
نسمة  على أن يكون مستويات المساجد على  120000عدد سكانها  للمساجد لمجاورة سكنية يبلغالمطلوبة  المساحةحسب أ

متر مربع ومن  1.20 سجد المحليممن النصيب الفرد  و% 40نسبة المصلين من عدد السكان يمثلون  علًما بأن النحو اآلتي

 :متر مربع. 1.40سجد الجامع مال

 مسجد محلي  -1
 مسجد جامع -2

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------- 

 


