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 شكر وعرفان

 
يةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنم القدس -يتقدم معهد األبحاث التطبيقية

(AECIDلتمويلها هذا المشروع ). 

 

ا   وم ةةالا المةةدما   المحليةةالفلسةةطينيين  ةةي الةةو ارا   و  المسةةلولينإلةة  كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال  يةةل   

المشتركة  والل ان والم الا القروية  وال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  لما قدموه من مساعدة وتعاون مع 

 البيانا .   ريق البحث خالل عملية جمع

 
أريج أيضا تمص بالشكر جميع الموظفين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل إن ا  هذا العمةل الةذي يهةد     

 إل  خدمة الم تمع الفلسطيني. 
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 مقدمة

 
جاء  سلسلة الكتيبةا    نابلاظة محا هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن الت معا  السكانية  ي 

بهد  توثيق األوضاع المعيشية  ةي المحا ظةة  وإعةدال المطة       نابلامحا ظة هذه نتي ة لدراسة شاملة ل ميع الت معا  السكانية  ي 

التنمويةةة للمسةةاعدة  ةةي تحسةةين المسةةتول المعيشةةي لسةةكان المنطقةةة  مةةن خةةالل تنفيةةذ مشةةروع  لراسةةة الت معةةا  السةةكانية وتقيةةي            

القدس )أريج(  والممول من الوكالة اإلسبانية للتعاون الةدولي مةن أجةل     –االحتياجا  التطويرية    الذي ينفذه معهد األبحاث التطبيقية

 .(AECIDالتنمية )

 

إلةة  لراسةةة وتحليةةل وتوثيةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةالية  والسياسةةية  وو ةةرة المةةوارل الطبيعيةةة  والبشةةرية   يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علة    نةابلا محا ظةة  والبيئية  والقيول الحالية المفروضة  وتقيي  االحتياجا  التطويرية لتنمية المنةاطق الريفيةة والمهمشةة  ةي     

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةةي مةةن أثةةر األوضةةاع السياسةةية    

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة واالقتصالية واالجتما

 

بةاللتتين العربيةة واالن لي يةة علة  الموقةع االلكترونةي التةالي          نةابلا محا ظةة  يمكن االطالع عل  جميع أللة الت معةا  السةكانية  ةي    

http://vprofile.arij.org/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxy.arij.org/vprofile/
http://proxy.arij.org/vprofile/
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 فروش بيت دجنقرية دليل 

 الفيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص 
 

ك  هوائي )المسا ة األ قية بين  1..1  وعل  بعد نة نابلامدي شرق   وتقعقرل محا ظة نابلاهي إحدل   قرية  روش بيت لجن

  الترب العقربانية وبيت لجن  ومن طمون وعين شبلي    ومن الشمالطمون  يحدها من الشرق . (نابلاومرك  مدينة  مرك  القرية

 .)1()أنظر المريطة رق  2014أريج   - )وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية ال فتلك ومن ال نوب

 

 فروش بيت دجنقرية  وحدود موقع: 1 طةخري

 
 2113  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 

مل   أمةا معةدل    242سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  يها حوالي  تحت مترا 171عل  ارتفاع   روش بيت لجنقرية تقع 

أريةج    –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %11.7 جة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حواليلر 21لرجا  الحرارة  يصل إل  

2014.)  

 

لونما  وذلك بحسب حدول الهيئا  المحلية ال ديدة المعر ة من قبةل و ارة الحكة     2101.3تبلغ مساحة قرية  روش بيت لجن حوالي 

لوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نةة االنتمابةا  المرك يةة وو ارة    السلطة االمحلي الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةث قامةت هةذه الملسسةا  الحكوميةة بوضةع تعريةي جديةد لحةدول           2111التمطي  وال ها  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني عةام     

ا  البحةث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول        الهيئا  المحلية لتايا  االنتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتاي
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وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا   ال ديدة والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .وحدول الملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا  ملكيا  األراضي وريرها

 

  تة  تعييةنه  مةن قبةل السةلطة      أعضةاء  2يتكةون الم لةا الحةالي مةن     وم   1226عةام    ةروش بيةت لجةن     ةي  قةروي  ت  تأسةيا م لةا  

ال يمتلةك الم لةا سةيارة ل مةع     . كمةا  م لا األرةوار الوسةط  المشةتر    ويقع ضمن  لائ .مقر  للم لا يوجدال الوطنية الفلسطينية  و

 (.2014   روش بيت لجن)م لا قروي  النفايا 

 

   ما يلي (2113   روش بيت لجنقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالم لا ومن مسلوليا  ال

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 المولدا و تركيب وةيانة شبكة الكهرباء . 

  وتقدي  المدما  العامة.طرق  الشق وتأهيل وتعبيد 

 .حماية األمال  الحكومية 

 .حماية المواقع التاريمية واألثرية 

 راسا .عمل مشاريع ول 

 

 نبذة تاريخية
 

يعةول  و .منبسةطة   كمةا أنهةا تعتبةر امتةدالا لقريةة بيةت لجةن الم ةاورة         ألنهةا تقةع علة  أرض     سة  االبهذا   روش بيت لجنقرية سميت 

قرية بيت لجن الم اورة  طمون   إل   روش بيت لجنقرية  أةل سكان ويعول .م .124ما قبل عام  إل تاريخ إنشاء الت مع الحالي 

 .(1صورة رق  الأنظر ( )2113   روش بيت لجن)م لا قروي    بيت  وريك  المليل وريرهاطوباس

 

 فروش بيت دجنقرية  من منظر: 1 صورة
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 األماكن الدينية واألثرية
 

المنةاطق األثريةة  ةي    األمةاكن و  كمةا يوجةد القليةل مةن     .مسة د  ةروش بيةت لجةن      ووهة    د واحةد  مس  روش بيت لجنقرية يوجد  ي 

)أنظةر المريطةة رقة     (2113   روش بيت لجةن )م لا قروي  خربة الطاحونة  وهي رير ملهلة لالستتالل السياحي أهمها   القرية

2).  

 

 فروش بيت دجنقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

 ةروش بيةت   قريةة  أن عةدل سةكان     2117بين التعدال العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ي عام 

أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      121 نسمة من اإلناث  ويبلةغ عةدل األسةر    347و  نسمة من الذكور  411نسمة  منه   .71بلغ  لجن

 وحدة. 177

 العمرية والجنس الفئات

 

  كةان كمةا يلةةي    2117لعةام    ةروش بيةت لجةن   قريةة  أن تو يةع الفئةا  العمريةةة  ةي    أظهةر  بيانةا  التعةدال العةام للسةكان والمسةاكن        

عامةا  مةا    61% ضمن الفئة العمرية 3.3عاما  و 64 -11% ضمن الفئة العمرية 62عاما   11% ضمن الفئة العمرية أقل من 34.7

%  ونسةةبة اإلنةةاث 14.2  أي أن نسةةبة الةةذكور 4..11 111  هةةي القريةةةأن نسةةبة الةةذكور لإلنةةاث  ةةي   البيانةةا  ةةوق. كمةةا أظهةةر   

41...% 
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 العائالت

بشةارا   عائلةة اسةماعيل  عائلةة أبةو ثابةت  عائلةة أبةو         حامد  عائلة  عائلة من عدة عائال   منها   روش بيت لجنقرية يتألي سكان 

 (.2113   روش بيت لجن)م لا قروي  حنيني   أبو حنيش  وريرهاعائلة   كباش  عائلة حج محمد 

 

 الهجرة 
 

قد هاجروا أو  عائلة 11  أن هنا   روش بيت لجنقرية القدس )أريج(  ي  –بين المسح الميداني الذي قام به معهد األبحاث التطبيقية 

 .(2113  جن روش بيت ل قروي )م لا 2111منذ بداية انتفاضة األقص  عام  الت مع تركوا

 

 

 قطاع التعليم
 

%. ومةةن 61.1%  وقةةد شةةكلت نسةةبة اإلنةةاث منهةةا 12.1  حةةوالي 2117عةةام   ةةروش بيةةت لجةةنقريةةة بلتةةت نسةةبة األميةةة لةةدل سةةكان 

% انهةةوا 26.4% انهةةوا لراسةةته  االبتدائيةةة    27.1% يسةةتطيعون القةةراءة والكتابةةة    22.1م مةةوع السةةكان المتعلمةةين  كةةان هنةةا      

قريةة    يبةين المسةتول التعليمةي  ةي     1نهوا لراسته  العليةا. ال ةدول رقة     أ% 2.7% انهوا لراسته  الثانوية  و2.2ية  لراسته  اإلعدال

 .2117  حسب ال نا والتحصيل العلمي لعام  روش بيت لجن

 

 2110 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) فروش بيت دجنقرية  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 317 0 0 0 0 9 7 28 103 87 58 28 ذكور

 270 0 0 0 0 0 3 26 52 72 74 43 إناث

 587 0 0 0 0 6 10 54 155 159 132 71 المجموع

   النتائج النهائية.2117  التعدال العام للسكان والمساكن  2009  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  ال ها المصدر:

 

 القريةة    يوجةد  ةي   2111/2112 ةي العةام الدراسةي      ةروش بيةت لجةن   قريةة   والثانويةة  ةي  األساسية  علي أما  يما يتعلق بملسسا  الت

مةةن قبةةل و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي   ايةةت  إلارتهةةوويةةة الممتلطةةة  وهةةي مدرسةةة  ةةروش بيةةت لجةةن الثان    واحةةدة حكوميةةة درسةةةم

 .(2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي    كما ال يوجد أية رياض لألطفال  ي القريةالفلسطينية

 

معلمةا   .1ين طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمة     142  وعةدل الطةالب   اةةفّ  11  روش بيت لجةن قرية يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي كما 

 ةروش  قريةة  (. وت در اإلشارة هنا إل  أن معدل عدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس      2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي ومعلمة 

    .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ةي 14  وتبلغ الكثا ة الصفية الب وطالبا ط .يبلغ  بيت لجن

 

 إن الطالب يتوجهون إل  مدرسة العقربانية     رع علمي -كالمرحلة الثانوية إحدل المراحل التعليمية  ي الت مع ي حال عدم تو ر 

 (.2113)م لا قروي  روش بيت لجن  ك  7الثانوية  حيث تبعد عن الت مع حوالي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   منها (2113   روش بيت لجن)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل  روش بيت لجنقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 مما يعيق تنقل الطالب إل  المدارس الم اورة للقريةوجول حاج  الحمرا عل  مدخل القرية  . 

 بعد المدرسة عن الت مع السكاني. 
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 قطاع الصحة
 

ال فتلك  حيةث تبعةد عةن الت مةع      عيالة ةحة المرض  يتوجهون إل لذلك  إن . أية مرا ق ةحية لجن  روش بيتقرية  ي تتو ر ال 

كة   أو التوجةه    37عن الت مع حةوالي   ان ي مدينة نابلا  حيث يبعدوالمستشف  الوطني ك   أو التوجه إل  مستشف  ر يديا  1 حوالي

 (.2113   روش بيت لجن)م لا قروي  ك  11ن الت مع حوالي إل  مستشف  أريحا الحكومي  ي مدينة أريحا   حيث يبعد ع

 

   أهمها (2113   روش بيت لجن)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا   روش بيت لجنقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 . عدم تو ر سيارة إسعا 

  عيالة ةحية  ي القرية. تو رعدم 

  ن الت معخارج القرية عبعد المراك  الصحية الملهلة. 

 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
)م لةا    % من القول العاملةة 26 ستوعبي حيث قطاع ال راعة عل  عدة قطاعا   أهمها  روش بيت لجنقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2113   روش بيت لجنقروي 

 

تو يةع األيةدي العاملةة     تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةأن    بهةد    2113به معهد أريج  ةي سةنة    الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك   روش بيت لجنقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة26قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة 2العمل اإلسرائيلي  ويشكل سوق %. 

  من األيدي العاملة1قطاع الموظفين  ويشكل %. 

 من األيدي العاملة1ل ويشك  قطاع الت ارة %. 
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 فروش بيت دجنقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2113   روش بيت لجنم لا قروي  المصدر:

 

بيت  روش م لا قروي ) بقالتين  ق   روش بيت لجنقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

وقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر  %.21إل   2113لعام   روش بيت لجنقرية ةلت نسبة البطالة  ي وقد و (.2113  لجن

 (.2113)م لا قروي  روش بيت لجن   قطاع ال راعةهي     نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيلية القريةتضررا  ي 

 

 

 القوى العاملة 

 

% من 32.1  أن هنا  2117عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوسكان أظهر  بيانا  التعدال العام لل

% من 47% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  61.1 % يعملون(. وكان هنا 27.4السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 2انظر ال دول رق  ( )ين ألعمال المن لمن المتفرر %44.2الطالب  

 

 .2110 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) فروش بيت دجن سكان :2جدول 

 

 الجنس

 غير نشيطين اقتصاديا نشيطون اقتصاديا

غير 

 مبين
 المجموع

 يعمل

عاطل عن 

العمل 

)سبق له 

 العمل(

عاطل عن 

العمل )لم 

يسبق له 

 العمل(

 المجموع

طالب 

متفرغ 

 للدراسة

متفرغ 

ألعمال 

 المنزل

عاجز 

عن 

 العمل

ال يعمل 

وال يبحث 

 عن عمل

 المجموع أخرى

 317  0 112 2 4 10 -  96 205 4 -  201 ذكور

 270 0  243 6 0  9 157 71 27 1 1 25 إناث

 587  0 355 8 4 19 157 167 232 5 1 226 المجموع

   النتائج النهائية.2117المساكن    التعدال العام للسكان و2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:
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 قطاع الزراعة

 لونمةا أراض سةكنية   233و لون  هي أراض قابلة لل راعةة  110617لونما  منها  2101.3 حوالي  روش بيت لجنقرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    3)انظر ال دول رق  

 

 (مبالدون المساحة) فروش بيت دجنقرية  في األراضي استعماالت: 3 جدول

مساحة 

المستوطنات 

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(116,10)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

10162 4 60660 1 7 50776 40314 241 10246 233 200083 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 فروش بيت دجنقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

الكوسةةا عتبةةر ت. و ةةروش بيةةت لجةةن قريةةة المضةةروا  البعليةةة والمرويةةة المكشةةو ة  ةةي      يبةةين األنةةواع الممتلفةةة مةةن 4ال ةةدول رقةة  

لونةة  م روعةةة بةةأنواع ممتلفةةة مةةن الم روعةةا   ةةي البيةةو      322كمةةا يوجةةد حةةوالي   قريةةة.أكثةةر األنةةواع  راعةةة  ةةي ال والباذن ةةان 

 (.2111البالستيكية )مديرية  راعة نابلا 
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 )المساحة بالدونم( فروش بيت دجنقرية في  المكشوفةلخضراوات البعلية والمروية بامساحة األراضي المزروعة : 4جدول 

اءخضرالبقوليات ال األبصال خضروات أخرى المجموع الورقية واتخضرال  وات الثمريةخضرال   

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

211 1 1 1 1 1 11 1 61 1 131 1 
 2111  نابلاديرية  راعة م  المصدر

 

 لحمضةيا  ب راعةة ا   ةروش بيةت لجةن   وتشةتهر   . ةروش بيةت لجةن   قريةة    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها  ي 1ال دول رق  

 . لحمضيا لون  م روعة بأش ار ا 10171حيث يوجد حوالي 

 

 المساحة بالدونم() فروش بيت دجنقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 5جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

10127 1 52 0 0 0 0 0 0 0 1,075 0 1 1 

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

  وأهمهةا القمةح )أنظةر ال ةدول     لونة   221 ن مساحة الحبوب تبلغإ    روش بيت لجنقرية لعلفية  ي أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية وا

 (.6رق  

 

 )المساحة بالدونم( فروش بيت دجنقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةمساحة األراضي المزروعة ب: ,جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
يات جافةبقول محاصيل زيتية محاصيل علفية  

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي

1 3.4 1 1 1 1 1 131 1 1 1 21 1 1 1 221 

 2111 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

 

المسح الميةداني   ام أريج )نظ  المعلوما  ال ترا ية(  إل  أن ي المساحا  ال راعية بين أرقام مديرية ال راعة وأرق الختال ا يرجع

علةةة  تعريةةةي المسةةةاحا  ال راعيةةةة  اسةةةتند (2011) ال هةةةا  المركةةة ي لإلحصةةةاء الفلسةةةطينيالةةةذي تةةة  مةةةن قبةةةل و ارة ال راعةةةة و

وحسةةةاب  ت  ئةةةة ر ةةةض  حيةةةث تةةة  اعتبةةةار الحيةةةا ا  ال راعيةةةة الفعليةةةة وليسةةةت الموسةةةمية  و   الحيةةةا ا  ال راعيةةةة ح ةةة  محةةةدلأ

 أريةج  مسةح  أمةا  الينةابيع.  بعةض  المناطق الحضرية والمناطق ال راعية التةي توجةد  يهةا    السائدة  ي ةتيرة الح   ال راعية األراضي

 وهةذا  األراضةي الفلسةطينية المحتلةة     ةي جميةع أنحةاء    المن ليةة(  ال راعةا  وم ة أة )  ملكيةا  ةةتيرة   عاليةة مةن   وجول نسةبة كتشي  ا

 .لمساحا  ال راعية األكبر حسب أريجيوضح الفرق  ي أرقام ا

 

 األبقةار  مثةل  المواشةي  يقومةون بتربيةة     روش بيت لجنقرية  سكان من% 21 المسح الميداني أن بينأما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.7انظر ال دول رق  ( )3211   روش بيت لجن)م لا قروي وريرها واألرنام 

 

 فروش بيت دجن قرية في الحيوانية الثروة: 0 جدول

 األبقار* األغنام الماعز الجمال الخيول الحمير البغال الدجاج الالحم الدجاج البياض خاليا نحل

21 1 1 1 1 1 1 20431 702.2 11 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وتشمل األبقار  *

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)انظر (2113   روش بيت لجن)م لا قروي  ك  طرق  راعية 22والي    يوجد حالقرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 .(.رق  ال دول 
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 وأطوالها فروش بيت دجنقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :8جدول 

 ل )كم(الطو حالة الطرق الزراعية

 11 ةالحة لسير المركبا 

 - ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 - اب  ق ةالحة لمرور الدو

 7 رير ةالحة

 2113   روش بيت لجنقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2113   روش بيت لجن)م لا قروي  والعقبا  المشاكل بعض  روش بيت لجنقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 

 

 من قبل االحتالل مصالرة األراضي. 

 قلة تو ر مصالر المياه. 

 .عدم تو ر رأس المال 

 .ةعوبة التسويق الداخلي والمارجي 

 .ارتفاع أسعار مدخال  االنتاج 

 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها    التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجةد عةدل مةن ال    ولكةن أيةة ملسسةا  حكوميةة       روش بيت لجةن ال يوجد  ي قرية 

    (  منها2113قروي  روش بيت لجن   لام) لممتلي  ئا  الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

  االهتمةام   بهةد  و ارة الحكة  المحلةي     وتة  ترخيصةه الحقةا مةن قبةل     م  1226تأسةا عةام    فروش بيت دجن:مجلس قروي

   باإلضا ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.وتقدي  كا ة المدما  إل  سكانهاالقرية بقضايا 

    تقةوم بتقةدي  اإلرشةال     م  مةن قبةل و ارة العمةل    2117تأسسةت عةام   عتة المحميتة:   جمعية فروش بيتت دجتن التعاونيتة للزرا

 ال راعي  والتشبيك مع الملسسا  األخرل.

 :م  مةن قبةل و ارة العمةل  تعنة  بةأمور التسةويق        2111تأسست عةام    جمعية فروش بيت دجن التعاونية للثروة الحيوانية

   باإلضا ة إل  التشبيك مع الملسسا  األخرل. ريع تنموية لائمةللمدخال  ال راعية وتنفيذ مشاوالشراء ال ماعي 

  

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

المصةدر الةرئيا للكهربةاء     اإلسةرائيلية القطريةة  شركة ال تعتبرو .م2113 شبكة كهرباء عامة منذ عام  روش بيت لجنقرية يوجد  ي 

  كمةا تواجةه بعةض المشةاكل  ةي م ةال الكهربةاء        .%61ء إلة   ا  السةكنية الموةةولة بشةبكة الكهربة    وحةدا وتصةل نسةبة ال    قريةة ال ي 

   ةروش بيةت لجةن   )م لةا قةروي    شةبكة هةاتي   قريةة ال يتو ر  ةي ال كما عدم اكتمال شبكة الكهرباء لتصل إل  جميع المنا ل.  أهمها 

2113.) 
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 النقل والمواصالت

 

   إن سكان   ي الت مع وسائل مواةال  تو رو ي حال عدم    نقل المواطنينل تاكسيا   وباةان 4  روش بيت لجنقرية يوجد  ي 

ومن العوائةق التةي تواجةه سةكان القريةة أثنةاء التنقةل  وجةول حةواج  عسةكرية أو ترابيةة  وقلةة             الت مع يستمدمون السيارا  الماةة. 

 يوجةد   لقريةة  اأمةا بالنسةبة لشةبكة الطةرق  ةي       (.2113  بيت لجةن   روشم لا قروي ) المركبا   ي الت مع والمدما  التي تقدمها

 .(2ال دول رق   رأنظ( )2113   روش بيت لجن)م لا قروي  من الطرق الفرعيةك   1ك  من الطرق الرئيسة و 1 لقرية ي ا

 

 فروش بيت دجنقرية  في الطرق حالة: 9 جدول

 طول الطرق )كم(
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 - -

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - -

 طرق رير معبدة. .3 1 1

 2113   روش بيت لجنقروي م لا المصدر: 

 

 

 المياه

 

ت  إنشةائها عةام    سرائيلية وذلك عبر شبكة المياه العامة التيت ويد سكان قرية  روش بيت لجن بالمياه من خالل شركة ميكرو  اإليت  

وقد بلتةت   (.2113   روش بيت لجن% )م لا قروي 21وحدا  السكنية الموةولة بشبكة المياه العامة إل    وتصل نسبة ال2111

(  وبالتةالي يبلةغ   2113   ةروش بيةت لجةن   ألي  متر مكعةب/ السةنة )م لةا قةروي      26حوالي  2112كمية المياه الم ولة للقرية عام 

 ةروش بيةت   قريةة  وهنا ت در اإلشارة إل  أن المةواطن  ةي   لترا/ اليوم.  84حوالي  روش بيت لجن  معدل ت ويد المياه للفرل  ي قرية

(  2113   ةروش بيةت لجةن   % )م لةا قةروي   30لجن ال يستهلك هذه الكمية من المياه  وذلك بسبب ان الفاقةد مةن الميةاه يصةل إلة       

وبالتةالي يبلةغ معةدل اسةتهال  الفةرل مةن       وهذه تمثل الفاقد عند المصدر الرئيا وخطوط النقةل الرئيسةة وشةبكة التو يةع وعنةد المنة ل       

قريةة  ةروش بيةت لجةن     كما يوجد  ةي    (.2113   روش بيت لجنلترا  ي اليوم  )م لا قروي  59 روش بيت لجن المياه  ي قرية 

ت  ةروش بية  بئةر من لةي لت ميةع ميةاه األمطةار  )م لةا قةروي         21ال   باإلضا ةخمسة آبار ارتوا ية خاةة يت  استمدامها لل راعة 

 (.2113   روش بيت لجنشيكل /متر مكعب  )م لا قروي  2ويبلغ سعر المتر المكعب للمياه من الشبكة العامة  (.2113  لجن

 

 

 الصرف الصحي

 

ال يتو ر  ي قرية  روش بيت لجن شبكة عامة للصر  الصحي حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةية للتملص من المياه العالمةة   

واستنالًا إل  تقديرا  االستهال  اليومي من المياه للفرل  تقدر كمية المياه العالمةة النات ةة    (.2113   يت لجن روش ب)م لا قروي 

ألي متر مكعب سنويًا. أما عل  مستول الفرل  ي القرية   قد قةدر معةدل إنتةاج الفةرل      62مترا مكعبا  والتي تعالل  1.2يوميًا بحوالي 

لتةرا  ةي اليةوم. ومةن ال ةدير بالةذكر أن الميةاه العالمةة التةي يةت  ت ميعهةا  ةي الحفةر االمتصاةةية يةت                  222من المياه العالمة بحوالي 

تفريتها بواسطة ةهاريج النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم اورة  لون مراعةاة للبيئةة. وهنةا    

عالمة النات ة سةواء عنةد المصةدر  أو عنةد مواقةع الةتملص منهةا  ممةا يشةكل خطةرًا علة             ت در اإلشارة إل  أنه ال يت  معال ة المياه ال

 (.2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة البيئة والصحة العامة 
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 النفايات الصلبة

 

ت ةة عةن من لةه وحرقهةا     لارة النفايا  الصلبة  حيث يقةوم كةل مةواطن بت ميةع النفايةا  النا     إال يتو ر  ي قرية  روش بيت لجن خدمة 

أما  يما يتعلق بكمية النفايةا  النات ةة   يبلةغ معةدل إنتةاج الفةرل اليةومي مةن          (.2113    روش بيت لجنب وار المن ل )م لا قروي 

 1.6كت   وبالتالي تقدر كمية النفايا  الصلبة النات ة يوميا عةن سةكان القريةة بحةوالي      1.7النفايا  الصلبة  ي قرية  روش بيت لجن 

 (.2013أريج   -)قس  أبحاث المياه والبيئة  طنا سنويًا .21طن   أي بمعدل 

 

 األوضاع البيئية

 

كتيرها من بلدا  وقرل محا ظة نابلا من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها وإي ال حلول لهةا  والتةي     روش بيت لجن تعاني قرية

 يمكن حصرها بما يلي  

 

 

 قطاع المياه

 

 ه لفترا  طويلة  ي  صل الصيي عن القرية انقطاع الميا 

  سيطرة قوا  االحتالل االسرائيلي عل  بعض اآلبار االرتوا ية الموجولة  ي القرية وبالتالي حرمان السكان من االستفالة

 من مياهها

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

من المياه العالمة  وقيام بعض المواطنين  عدم وجول شبكة عامة للصر  الصحي  وبالتالي استمدام الحفر االمتصاةية للتملص

بتصريي المياه العالمة  ي الشوارع العامة خاةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكاليي العالية الال مة لنضحها  

ث المياه ال و ية يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلوي

والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطار(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها رير 

ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وذلك حت  يسهل نفاذ المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

دام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة التي يت  ت ميعها من الحفر استم

االمتصاةية بواسطة سيارة النضح  ومن ث  يت  التملص منها  ي مناطق مفتوحة لون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية 

 والصحية الناجمة عن ذلك.  

 

 

 يات الصلبةإدارة النفا

 

تعاني قرية  روش بيت لجن من مشاكل كثيرة  ةي الارة النفايةا  الصةلبة حيةث ان القريةة ال يتةو ر  يهةا خدمةة الارة النفايةا  الصةلبة           

وبالتالي يقوم المواطنين  بت ميع النفايا  وحرقها ب وار المنا ل مما يعتبةر مكرهةة ةةحية مسةببة تكةاثر الةذباب والحشةرا  الضةارة         

ن باإلضا ة إل  الروائح الكريهة والتا ا  السامة والدخان األسول المنبعث منها عند حرقها  هذا األمر لةه أثةاره الضةارة علة      والفئرا

ن عدم وجول مكب نفايا  ةحي ومرك ي لمدمة القرية  كباقي قرل وبلدا  محا ظة نابلا والتي يةت   أالصحة البشرية والبيئية. كما 

ب  هرة الفن ان الواقع  ي محا ظة جنين  وهو مكب النفايا  الصحي الرئيا الذي يمدم معظ  الت معا  التملص من نفاياتها  ي مك

 السكانية  ي محا ظة نابلا.
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  أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 

 الوضع الجيوسياسي في قرية فروش بيت دجن 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1221و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام        بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن         

وهي المنةاطق    لونما كمناطق )ج( 2101.3ت  تصنيي جميع أراضي قرية  روش بيت لجن والبالغ مساحتها   الفلسطينية و إسرائيل

لارة االسةتفالة منهةا اال بتصةريح مةن اإل     يهةا أو  حيث يمنع البناء الفلسةطيني    التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسرائيلية أمنيًا و الاريًا

ومسةةتوطنا  وقواعةةد عسةةكرية  سةةرائيلية. ومةةن ال ةةدير بالةةذكر أن معظةة  أراضةةي القريةةة هةةي عبةةارة عةةن أراض  راعيةةة  المدنيةةة اإل

 (.10 دول رق  )انظر ال سرائيلية ومناطق مفتوحةإ

 

 1995بيت دجن اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية : تصنيف األراضي في قرية فروش 10جدول                     

 % من المساحة الكلية للقرية المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 1 1 مناطق ب

 111 216183 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 216183 المساحة الكلية

 2114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية فروش بيت دجن 

 

  لح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   نالت قرية  روش بيت لجن حصتها من المصالرا  اإلسرائيلية التي أول  بمئةا  الةدونما  لصةا   

ية وااللتفا يةة اإلسةرائيلية.  يمةا يلةي     سرائيلية والقواعةد والحةواج  العسةكرية وتشةييد الطةرق االسةتيطان      اإل كان منها إقامة المستوطنا 

  -:عرض لتفصيل المصالرا  اإلسرائيلية ألراضي قرية  روش بيت لجن

 

لونما من أراضي قرية  روش بيةت لجةن مةن أجةل      10371ةالر  إسرائيل خالل سنوا  احتاللها لألراضي الفلسطينية ما مساحته 

وتبلغ مساحتها حةوالي   1271حمرا   ي ال هة التربية للقرية  وقد تأسست سنة إقامة مستوطنة  حمرا  اإلسرائيلية. وتقع مستوطنة  

 إلقامةة لونمةا مةن أراضةي القريةة      122سرائيل ما مساحته إكما وةالر  سرائيلي. إمستوطن  1.4حوالي  لون  ويسكن  يها 101.2

 قاعدة عسكرية  ي ال هة الشرقية للقرية بالقرب من حاج   حمرا  العسكري.

 

 

 سرائيلية في قرية فروش بيت دجنجز العسكرية اإلالحوا

 

علةة  إقامةةة حةةاج  عسةةكري لائةة  )حةةاج    2111عملةةت سةةلطا  االحةةتالل اإلسةةرائيلي بعةةد انةةدالع االنتفاضةةة الفلسةةطينية الثانيةةة عةةام  

وأريحةا بالمحا ظةا    سرائيلية  وهو الطريق الذي يرب  مناطق األروار ماضع للسيطرة اإلال  17الحمرا( عل  الطريق الرئيسي رق  

اقةع  الشمالية وخصوةا محا ظتي نابلا وطوباس  حيث يمر هذا الطريق الهام بقرية  ةروش بيةت لجةن. ويعتبةر )حةاج  الحمةرا( الو      

سرائيلية من أه  وأةعب الحواج  العسكرية المقامة  ي الضفة التربيةة  نظةرًا للموقةع االسةتراتي ي     بالقرب من مستوطنة )حمرا( اإل

ه  حيث يعتبر بوابة مناطق األروار بالنسبة للقالمين من المحا ظا  الشمالية  وقد كان هةذا الحةاج  موقعةًا مهمةًا مةن مواقةع       الذي يحتل

عامًا  حيث شهد حاال  اطالق نار وقتل واعتقةال واحت ةا  ومنةع مةرور وتةأخير بحةق المةواطنين         12التنكيل بالفلسطينيين ألكثر من 
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رةالق هةذا الحةاج  الواقةع  ةي منطقةة       إك  قد عان  الم ارعون طةوياًل مةن   نقلون من خالل هذه المنطقة. كذلالفلسطينيين الذين كانوا يت

األرةةوار والتةةي تشةةكل السةةلة التذائيةةة للفلسةةطينيين  حيةةث تسةةبب  ةةي ا ليةةال معةةدال  الفقةةر والبطالةةة  ةةي هةةذه المنةةاطق  وأضةةر كثيةةرا  

وال ية ال هةذا الحةاج  قةائ   ةي منطقةة  ةروش بيةت لجةن  لكةن قةوا  االحةتالل             بالوضع االقتصالي  يها بسبب االرالقا  المتكةررة.  

 عاقة حركة المواطنين الفلسطينيين  ي ظل هدوء االوضاع الميدانية  ي الوقت الحالي.إمن خففت 

 

 سرائيلية في قرية فروش بيت دجناإلالطرق االلتفافية 

 

الطةرق االلتفا يةة اإلسةرائيلية والتةي تمتةد بةآال  الكيلةومترا  مةن شةمال          االحةتالل اإلسةرائيلي علة  إنشةاء العديةد مةن        عملت سلطا 

الضفة إل  جنوبها وتلته  مئا  اآلال  من الدونما  ال راعية ورير ال راعية بهد  رب  المسةتوطنا  اإلسةرائيلية ببعضةها الةبعض     

ة  روش بيت لجن  ةالر  سلطا  االحتالل وتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السيطرة األمنية عليها  وعل  أراضي قري

 والذي يرب  بين محا ظة نابلا ومنطقةة األرةوار   17سرائيلي الرئيسي رق  لتفا ي اإلالم يد من أراضي القرية وذلك لشق الطريق اال

والطريةةق  .17 لي رقةة سةةرائيااللتفةةا ي اإل لةة  الطريةةقإ باإلضةةا ةسةةرائيلية ومقةةام عليةةه حةةاج  الحمةةرا الةةدائ     ويمضةةع للسةةيطرة اإل

 ك  عل  أراضي قرية  روش بيت لجن.  7  وتمتد هذه الطرق بطول حوالي .11سرائيلي رق  االلتفا ي اإل

 

( التةي يفرضةها ال ةيش    Buffer Zoneوت در اإلشارة بأن المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو ) 

 متر عل  جانبي الشارع. 71ق و التي عالة ما تكون اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلك الطر

 

 

 عمليات هدم المنشآت والمساكن في قرية فروش بيت دجن

 

نظرا لوقوع جميع أراضي قريةة  ةروش بيةت لجةن  ةي المنطقةة )ج( وعلة  الطريةق الرئيسةي الةذي يةرب  بةين األرةوار والمحا ظةا                

الل بمصةةالرة االراضةةي واالنتهاكةةا  بحةةق المةةواطنين القةةاطنين  ةةي المنطقةةة مةةن الشةةمالية   قةةد جعلهةةا ذلةةك هةةد ًا رئيسةةيًا لقةةوا  االحةةت

عمليا  الهدم والتشريد  حيث أقدمت قوا  االحتالل العديد من المرا  عل  تنفيذ هدم مساكن ومنشآ   راعيةة  ةي القريةة نةذكر منهةا      

 31بهدم خمةا منشةآ  سةكنية  ةي القريةة تةأوي        .211 عل  سبيل المثال ال الحصر قيام ال را ا  العسكرية  ي شهر نيسان من العام

سرائيلية خيمتين سكنيتين تعولان للمةواطن شةحدة إبةراهي  أبةو عةوال      حيث طالت عملية الهدم اإل رلا من العائال  البدوية  ي المنطقة  

طن جبريةل محمةد حسةن ةةرايعة     يضةا ثةالث خيةام سةكنية تعةول للمةوا      أ رلًا. وهدمت  11  البالغ عدلها وابنه المت وج محمد وعائالته

  . رلًا 16بداخلها حوالي  وتأوي   وأخيه ووالدتهما

 

  لاهمةت قةوا  االحةتالل بر قةة ال را ةا  العسةكرية القريةة وشةرعت بهةدم بةركا  راعةي            2112و ي شهر كةانون الثةاني مةن العةام     

يستمدم لري األراضةي ال راعيةة بحيةث ينقةل الميةاه      باإلضا ة إل  رر ة  راعة تستمدم للم ارعين عالوة عل  تدمير خ  ناقل للمياه 

البنةاء لون    ت در اإلشارة إل  أن االحتالل يبرر عمليا  الهدم بذريعة .من منطقة عين شبلي إل  الم ارع الموجولة  ي منطقة الحمرا

ا  التةرخيص المقدمةة مةن    من اتفاق أوسلو مع العلة  أن سةلطا  االحةتالل تقةوم بةر ض معظة  طلبة        )ج( ترخيص  ي المنطقة المصنفة

 الفلسطينيين  ي هذه المناطق. 

 

 

 

 

 

 

 



 نابلسمحافظة                                                                               دراسة التجمعات السكانية                                                                 

 

 17 

 فروش بيت دجنقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

   ةروش بيةت لجةن   م لةا قةروي   ) الماضةية سةنوا   الممسةة  مشةاريع خةالل   القليةل مةن ال    بتنفيةذ   ةروش بيةت لجةن   قةروي   م لا قام

 .(11 ال دول رق  انظر) (2113

 

 الماضية سنوات خمسة خالل فروش بيت دجنقروي  مجلس نفذها التي المشاريع: 11جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع سما

 م لا قروي  روش بيت لجن 2113 بنية تحتية مشروع تحسينا  عل  شبكة الكهرباء القديمة

 2113   روش بيت لجن قرويم لا  المصدر:

 

 

 

 مشاريع المقترحةال

 

وسةكانه  إلة  تنفيةذ عةدة مشةاريع خةالل        ملسسةا  الم تمةع المةدني  ةي القريةة        وبالتعةاون مةع   روش بيةت لجةن   يتطلع م لا قروي

والتةي قةام    المشاركة التي تة  عقةدها  ةي القريةة    تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمل التقيي  السريع ب األعوام القالمة  حيث ت 

القةدس )أريةج(. و يمةا يلةي هةذه المشةاريع  مرتبةة حسةب األولويةة مةن وجهةة نظةر المشةاركين  ةي                -معهةد األبحةاث التطبيقيةة    بتنفيذها

 الورشة 

 

   راضيقانون تفويض المياه واأل  (41رق   1212حماية مصالر المياه بتطبيق القانون المتعلق بذلك )سنة الحاجة إل. 

 الداخلية. عالة تأهيل بعض الطرقإو ك  6بطول  القرية ي  تعبيد الطرقالحاجة إل   مشروع ل 

   يها. صحية المدما  جميع الإنشاء عيالة ةحية وتو ير الحاجة إل  

   ومساعدة الم ارعين  ي عملية التسويق.حماية المنتوجا  ال راعية )تمفيض مدخال  االنتاج(الحاجة إل   

  للقرية. يكليهممط  الحاجة إل  إنشاء 

 عل  الم ارعين. إلتاء الضريبة المفروضة  عال أإي ال مصنع من خالل  الثروة الحيوانية نمية وتطويرالحاجة إل  ت 

 

 

 

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

وجهةة  من  قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية12من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 فروش بيت دجنقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 12جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  21^   * شق  أو تعبيد طرق 1

 ك  2   * إةالح/ ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

 ك  3   * ياه القديمة لتتطية مناطق جديدةتوسيع شبكة الم 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

  *   ترمي / إعالة تأهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 2111    * بناء خ ان مياه 6

 ك  11   * تركيب شبكة ةر  ةحي 7

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة .

 حاوية 41   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 2

  *   ل مع النفايا  الصلبةسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

  *   إعالة تأهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

  *   الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 ياجات التعليميةاالحت

  *   بناء مدارس جديدة 1

 * إعالة تأهيل مدارس موجولة 2
إضا ة رر  ةفية لمدرسة   

  روش بيت لجن

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  111   * استصالح أراض  راعية 1

  *   إنشاء آبار جمع مياه 2

 براكا 11   * واشيبناء حظائر/ بركسا  م 3

    * خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 11.-111   * أعال  وتبن للماشية 5

 بيو  بالستيكية 11   * إنشاء بيو  بالستيكية 6

 بيت بالستيكي 21   * إعالة تأهيل بيو  بالستيكية 7

   *   لحهبذور  .

   *  نباتا  وموال  راعية 2

 خرىأاحتياجات 

 31عدل    * متر مكعب( 211-111المياه )بح    انشاء بر  ل مع 1

 ك  طرق  راعية. 11لاخلية  ك  طرق  1ك  طرق رئيسية   1^

  2113   روش بيت لجن قرويم لا المصدر: 
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2112ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. 2117  

  2113   روش بيت لجنروي قم لا. 

   تحليةل اسةتمداما    وحةدة نظة  المعلومةا  ال ترا يةة واالستشةعار عةن بعةد        ( 2014( ))أريةج  القةدس  -معهد األبحةاث التطبيقيةة  

  لسطين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لح  – 2112األراضي لسنة 

 لسطين بيت لح  . ث المياه والبيئةقس  أبحا(  قاعدة بيانا  2013)أريج( ) القدس -معهد األبحاث التطبيقية  

  قاعدة بيانا  وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية واالستشعار عن بعد  بيت لحة   (2014القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية  

  لسطين. -

    2111)   المةةدارس  قاعةةدة بيانةةانةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -نابلا. (2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (2111-2112)نابلا   

 

  

  

 


