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 شكر وعرفان

 
تعاون الدولي من أجل التنميةة  )أريج( بالشكر والتقدير من الوكالة اإلسبانية لل 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 

  ريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

 
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    نابلامحا ظة الت معا  السكانية  ي هذا الكتّيب هو ج ء من سلسلة كتيبا  تحتوي عل  معلوما  شاملة عن 

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

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

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

 .(AECIDالتنمية )

 

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

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

اسةةية أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطة  وإعةةدال االسةةتراتي يا  والمطةة  التنمويةةة الال مةةة للتمفيةة  مةةن أثةةر األوضةةاع السي  

 .بالمياه  والبيئة  وال راعةواالقتصالية واالجتماعية رير المستقرة  ي المنطقة  مع التركي  بصفة خاةة عل  المسائل المتعلقة 

 

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/
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 مادماقرية دليل 

 الفيزيائيةوقع الجغرافي والخصائص الم
 

 

 مرك  القريةك  هوائي )المسا ة األ قية بين  4..4  وعل  بعد نابلامدينة  جنوب   وتقعنابلا محا ظة قرلهي إحدل   قرية مالما

)وحدة  تل وعراق بورين     ومن الشمالوالترب عصيرة القبلية  ومن ال نوب بورين   الشرق يحدها من .(نابلاومرك  مدينة 

 .)1()أنظر المريطة رق  2014أريج   - نظ  المعلوما  ال ترا ية

 

 مادماقرية  وحدود موقع: 1 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

ملة   أمةا معةدل لرجةا       6..94هةا حةوالي   سطح البحر  ويبلغ المعدل السنوي لألمطار  ي  وق مترا .71عل  ارتفاع  مالماقرية تقع 

  (.2014أريج   –)وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية %91 لرجة مئوية  ويبلغ معدل الرطوبة النسبية حوالي 19الحرارة  يصل إل  

 

المحلةي   لونمةا  وللةب بحسةب حةدول الهيئةا  المحليةة ال ديةدة المعر ةة مةن قبةل و ارة الحكة             32424تبلغ مساحة قريةة مالمةا حةوالي    

السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بو ارة الحك  المحلي ول نة االنتمابا  المرك ية وو ارة التمطي  الفلسطيني   والتي قامت بإعداله 

  حيةةث قامةةت هةةذه الملسسةةا  الحكوميةةة بوضةةع تعريةة  جديةةد لحةةدول الهيئةةا    2111وال هةةا  المركةة ي لإلحصةةاء الفلسةةطيني عةةام 

نتمابا   حيث قام معهد أريج  ي هذا المشروع ولتايا  البحث والدراسةة  قة  باعتمةال وتبنةي هةذه الحةدول ال ديةدة        المحلية لتايا  اال

وأن هذه الحدول ال تمثل مساحا  وحدول  والتي تتناسب إل  حد ما مع الوقائع والمتتيرا   السكانية والبيئية وال راعية عل  األرض 

 .  ملكيا  األراضي وريرهاالملكيا  الماةة بالت مع وال بملفا
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  تةة  تعييةةنه  مةةن قبةةل السةةلطة الوطنيةةة    أعضةةاء 6يتكةةون الم لةةا الحةةالي مةةن   وم  .166عةةام  مالمةةا ةةي  قةةروي تةة  تيسةةيا م لةةا 

)م لةا قةروي    ال يمتلب الم لا سيارة ل مةع النفايةا   كما  لب.م لائ مقر  للم لا ويوجد. موظفينيعمل  ي الم لا  كماالفلسطينية  

 (.2113  مالما

 

   ما يلي (2113  مالماقروي م لا ) قوم بهاي التي قرويالومن مسلوليا  الم لا 

 

  شبكة مياه الشرب وةيانتها.تركيب 

 . تركيب شبكة كهرباء أو المولدا 

 .تنظي  شوارع  شق وتيهيل وتعبيد الطرق  وتقدي  المدما  العامة 

 . عمل مشاريع ولراسا 

 

 نبذة تاريخية
 

ويعةول    مالمةا  .    تسم    ميةدبا   ومةن ثة  تة  تحر هةا إلة        ن  يعني أرض كثيرة الينابيع  حيث كانت أيام الكنعانييمالما اس  كنعاني

أنظةر  ()2113  مالمةا )م لا قةروي  الةديار الح ا يةة   إلة   مالمةا قريةة   أةل سكان ويعول.  عام 411حوالي تاريخ إنشاء الت مع إل  

 .(1صورة رق  ال

 

 مادماقرية  من منظر: 1 صورة

 
  

 األماكن الدينية واألثرية
 

األمةاكن والمنةاطق    مةن  العديةد كمةا يوجةد    .القدي   المس د العمري   مس د مالما ال ديةد  مس دين  هما  المس د  مالماقرية يوجد  ي 

ومنطقةة ملة   ومةن ال ةدير لكةره أن جميةع        مقام سلمان الفارسةي  وجبةل سةلمان الفارسةي  منطقةة المسةفة       ا  منه  القريةاألثرية  ي 

  .(2)أنظر المريطة رق  (2113  مالما)م لا قروي  المناطق رير ملهلة لالستتالل السياحي
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 مادماقرية  في الرئيسة المواقع: 2 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 السكان 
 

بلةغ   مالمةا قريةة  أن عةدل سةكان     .211ل العام للسكان والمساكن الذي نفذه ال هةا  المركة ي لإلحصةاء الفلسةطيني  ةي عةام       بين التعدا

 .34أسةرة  وعةدل الوحةدا  السةكنية      327 نسةمة مةن اإلنةاث  ويبلةغ عةدل األسةر       496و نسمة من الةذكور   476نسمة  منه   12.24

 وحدة.

 الفئات العمرية والجنس

 

% ضةمن  41.3  كةان كمةا يلةي     .211لعةام   مالمةا قريةة  أن تو يع الفئا  العمرية  ي   التعدال العام للسكان والمساكن  أظهر  بيانا

عامةا  مةا  ةوق. كمةا      97% ضةمن الفئةة العمريةة    3.4عامةا  و  94 -17% ضةمن الفئةة العمريةة    74.6عاما   17الفئة العمرية أقل من 

 %.71.3%  ونسبة اإلناث ..46  أي أن نسبة الذكور 64.4 111  هي القرية أن نسبة الذكور لإلناث  ي أظهر  البيانا 

 العائالت

 (.2113  مالما)م لا قروي  نّصار  عائلة الق   عائلة  يالة  وعائلة  رج عائلة من عدة عائال   منها  مالماقرية يتيل  سكان 
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 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع السةكان    7.2.%  وقةد شةكلت نسةبة اإلنةاث منهةا      2..حةوالي    .211عةام   مالمةا قرية بلتت نسبة األمية لدل سكان 

% انهةوا لراسةته  اإلعداليةة     24.6% انهةوا لراسةته  االبتدائيةة     26.9% يسةتطيعون القةراءة والكتابةة     13.1المتعلمةين  كةان هنةا     

  حسةب ال ةنا   مالمةا قريةة  لمستول التعليمي  ي   يبين ا1% انهوا لراسته  العليا. ال دول رق  11.1% انهوا لراسته  الثانوية  و17

 ..211والتحصيل العلمي لعام 

 

 7112 ،والتحصيل العلمي الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) مادماقرية  سكان: 1جدول 

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 ةدكتورا يرماجست

غير 

 مبين
 المجموع

 607 1 1 1 0 39 38 93 156 180 76 22 ذكور

 637 0 0 1 0 36 10 94 154 188 87 67 إناث

 1,244 1 1 2 0 75 48 187 310 368 163 89 المجموع

 ئية.  النتائج النها.211-  التعدال العام للسكان والمساكن2009ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:

 

مدرسةتين   القريةة    يوجةد  ةي   2111/2112 ةي العةام الدراسةي     مالمةا قريةة   والثانويةة  ةي  األساسةية   علةي  أما  يمةا يتعلةق بملسسةا  الت   

انظر ال دول رقة   ()2112  نابلا -)مديرية التربية والتعلي  من قبل و ارة التربية والتعلي  العالي الفلسطينية اميت  إلارتهو حكوميتين

2.) 

 

 7111/7117حسب نوع المدرسة والجهة المشرفة للعام الدراسي  مادماقرية توزيع المدارس في  :7ول جد

 نوع المدرسة الجهة المشرفة المدرسة اسم

 لكور حكومية مالما الثانوية للبنينمدرسة 

 ممتلطة حكومية مالما الثانوية الممتلطةمدرسة 

 .2112بية والتعلي   مديرية الترالمصدر: 

 

)مديريةة  معلمةا ومعلمةة    36طالبةا وطالبةة  وعةدل المعلمةين      .73  وعدل الطالب اةّف 24 مالماقرية  يبلغ عدل الصفو  الدراسية  ي

طالةب   14يبلةغ   مالمةا قريةة  (. وت در اإلشةارة هنةا إلة  أن معةدل عةدل الطةالب لكةل معلة   ةي مةدارس           2112  نابلا -التربية والتعلي 

   .(2112مديرية التربية والتعلي   ) طالبا وطالبة  ي كل ة  22  وتبلغ الكثا ة الصفية لبةوطا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

وضح تو يع رياض األطفال  ةي  ي  3. ال دول رق  جهة خاةة تهالألطفال  تشر  عل  إلار واحدة وضةقرية مالما ركما يوجد  ي 

 .واالس   حسب ال هة المشر ة قريةال

 

المشرفة والجهة االسم حسب القرية في األطفال رياض توزيع: 3جدول 
 

 الجهة المشرفة لمعلمينعدد ا عدد الصفوف الروضة اسم

 ة خاةةجه 3 3 روضة  هور مالما

    2112  ة والتعلي مديرية التربي المصدر:

 

كما أن هنا  بعض المدارس تتعرض لمضايقا  قوا  االحتالل/ من وجول حواج  لائمة وطيارة وقربها من الشارع االلتفا ي 

 (.2113  مدرسة مالما الثانوية الممتلطة )م لا قروي مالما اعتداءا  المستوطنين منها (  باإلضا ة إل  91)

 

(  يتوجه الطالب والطالبا  لعلمي و الت اري)ا لت مع  كالمرحلة الثانوية بفرعيها ي حال عدم تو ر إحدل المراحل التعليمية  ي او

ك   أو التوجه إل  مدرسة حوارة الثانوية للبنين  حيث تبعد عن الت مع  2عن الت مع حوالي    حيث يبعدونبورين  مدارس إل 
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)م لا قروي ك   2جه إل  مدرسة عصيرة القبلية الثانوية الممتلطة  حيث تبعد عن الت مع حوالي ك   أو التو 9حوالي 

 (.2113 مالما

 

   منها (2113  مالما)م لا قروي  بعض العقبا  والمشاكل مالماقرية  يواجه قطاع التعلي   يكما 

 .قلة التر  الصفية واكتظاظها بالطالب 

  مدارس القرية.عدم كفاية المالعب والساحا   ي 

 .تواجد المدارس عل  الشارع الرئيسي مما يسبب ا عاج للطالب 

  

 قطاع الصحة 
 

و ي حال عدم تو ر المةدما  الصةحية  ةي    حيث يوجد  ق  عيالة أسنان خاةة.  . صحيةالمرا ق ال من القليل  مالماقرية  ي  تتو رال 

 كة   أو 13حيةث يبعةدان الت مةع مةا يقةارب         ي مدينة نةابلا  الوطني المستشف مستشف  ر يديا والت مع   إن المرض  يتوجهون إل  

 (.2113  مالما)م لا قروي ك   2 حيث تبعد عن الت مع حوالي التوجه إل  عيالة بورين الصحية 

 

   أهمها (2113  مالما)م لا قروي  الكثير من المشاكل والعقبا  مالماقرية يواجه قطاع الصحة  ي كما 

 

 إسعا . عدم تو ر سيارة 

  أية مراك  ةحية.عدم تو ر 

 .عدم تو ر كالر ةحي ومعدا  طبية 

 .بعد المراك  الصحية عن القرية 

 

 

 ألنشطة االقتصاديةا
 

)م لةا قةروي     % مةن القةول العاملةة   49  سةتوعب ي حيةث  قطةاع الوظةائ    عل  عدة قطاعا   أهمهةا  مالماقرية يعتمد االقتصال  ي 

 .(1)انظر الشكل رق  (2113  مالما

 

تو يةع األيةدي العاملةة     بهةد  تحقيةق الدراسةة الحاليةة  بةين       2113به معهد أريج  ي سنة  الذي قام وقد أظهر  نتائج المسح الميداني

 ما يلي ك  مالماقرية حسب النشاط االقتصالي  ي 

 

  من األيدي العاملة49قطاع الموظفين  ويشكل %. 

  ي العاملة.% من األيد.1قطاع سوق العمل االسرائيلي  ويشكل 

 من األيدي العاملة14ويشكل   قطاع الت ارة %. 

 من األيدي العاملة 11 قطاع ال راعة  ويشكل %. 

  من األيدي العاملة. 11قطاع المدما   ويشكل % 

  من األيدي العاملة. 2قطاع الصناعة  ويشكل % 
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 مادماقرية : توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 1شكل 

 

 2113  مالمام لا قروي  صدر:الم

 

 7  بقاال  لبيع المضار والفواكه 3  بقاال  4 مالماقرية  يوجد  ي   صالية والت ارية من حيث المنشآ  والملسسا  االقتأما 

 وقد (.2113  مالمام لا قروي )محال  لتقدي  المدما  العامة  7  محال  للصناعا  المهنية )حدالة  ن ارة ............الخ(

نتي ة اإلجراءا   القريةوقد تبين أن الفئة االجتماعية األكثر تضررا  ي  %.47إل   2113لعام  مالماقرية ةلت نسبة البطالة  ي و

 عل  النحو اآلتي هي (  2113  مالما)م لا قروي  اإلسرائيلية

 

 .القطاع ال راعي 

 .القطاع الصناعي 

 القوى العاملة 

 

% من ..26  أن هنا  .211عام  الذي نفذه ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني المساكنوكان أظهر  بيانا  التعدال العام للس

% من 72.4% من السكان رير نشيطين اقتصاليا )منه  1. % يعملون(. وكان هنا 7...السكان كانوا نشيطين اقتصاليا )منه  

 (. 4انظر ال دول رق  ()ين ألعمال المن لمن المتفرر %32.7الطالب  

 

 .7112 ،العمل بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 11) مادما سكان :4جدول 

 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

 607 2 272 13 2 49 1 207 333 19 61 253 ذكور

 637 1 599 20 0 44 282 253 37 3  0 34 إناث

 1,244 3 871 33 2 93 283 460 370 22 61 287 المجموع

   النتائج النهائية..211 -مساكن  التعدال العام للسكان وال2116ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني   المصدر:



 نابلسمحافظة                                                                           دراسة التجمعات السكانية                                                                   

 

 11 

 قطاع الزراعة
 

)انظةر ال ةدول    لونما أراض سكنية 144و لون  هي أراض قابلة لل راعة 22637لونما  منها  32424 حوالي مالماقرية تبلغ مساحة 

 (.3وخريطة رق    7رق  

 

 (بالدونم المساحة) مادماقرية  في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة 

ت المستوطنا

والقواعد 

 العسكرية

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

األراضي 

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(73935)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

139 9. 535 1 1 12046 148 1 12.41 148 32824 

 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر:  

 

 مادماقرية  في األراضي استعماالت: 3 خريطة

 
 2014  جأري - وحدة نظ  المعلوما  ال ترا ية المصدر: 

 

 

 12442حيةث يوجةد حةوالي     يتةون  ال ب راعةة  مالمةا ر وتشةته  .مالمةا قريةة   ي    يبين أنواع األش ار المثمرة ومساحاتها9ال دول رق  

 .  يتونللون  م روعة بيش ار ا
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 )المساحة بالدونم( مادماقرية مساحة األراضي المزروعة باألشجار المثمرة في : 6جدول 

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

ليبع مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي 

1 12722 1 26 1 47 1 1 1 7 1 1 1 12442 
 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

)أنظر ال دول رقة    والشعير   وأهمها القمحلون  347 ن مساحة الحبوب تبلغإ   مالماقرية أما بالنسبة للمحاةيل الحقلية والعلفية  ي 

..) 

 

 )المساحة بالدونم( مادماقرية في  المحاصيل الحقلية والعلفيةالمزروعة ب مساحة األراضي: 2جدول 

 المجموع
محاصيل 

 أخرى

محاصيل 

 منبهة
 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية

أبصال ودرنات 

 وجذور
 الحبوب

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

1 714 1 11 1 1 1 47 1 2 1 21 1 1 1 347 

 2111 نابلا مديرية  راعة   المصدر

 

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

علةةة  تعريةةة  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 كتش   ا

 .يوضح الفرق  ي أرقام المساحا  ال راعية األكبر حسب أريج

 

واألرنةام   األبقةار  مثةل  المواشةي  ة يقومةون بتربية   مالمةا قريةة   سةكان  مةن % 11 بين المسح الميةداني أن أما بالنسبة للثروة الحيوانية  قد 

 (.4انظر ال دول رق  ()3211  مالما)م لا قروي وريرها 

 

 مادماقرية  في الحيوانية الثروة: 8 جدول

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

21 1 .12111 1 1 1 1 137 721 12 

 .الع ال  والثيرانوالع ول وبقار تشمل األ *

 2111  نابلامديرية  راعة   المصدر

 

 .(6رق  )انظر ال دول (2113  مالما)م لا قروي  ك  طرق  راعية 16   يوجد حوالي القرية أما من حيث الطرق ال راعية  ي

 

 وأطوالها مادماقرية  في الزراعية الطرق حالة يبين :9جدول 

 ل )كم(والط حالة الطرق الزراعية

 9 ةالحة لسير المركبا 

 3 ةالحة لسير التراكتورا  واآلال  ال راعية  ق 

 9 ةالحة لمرور الدواب  ق 

 4 رير ةالحة

 2113  مالماقروي م لا المصدر: 

 

   منها (2113  مالما)م لا قروي  المشاكل بعض مالماقرية ال راعي  ي يواجه القطاع 
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 توطنين.االعتداءا  المتكررة من المس 

 .تدني الوضع المالي للم ارعين 

 .عدم تو ر ال دول االقتصالية 

 .عدم تو ر المياه وآبار ال مع 

 . ارتفاع أسعار االعال 

 .قلة المدما  البيطرية وال راعية 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات
 

تقةدم خةدماتها لممتلة   ئةا       التةي   معيةا  الو محليةة اللسسةا   ميوجد عدل من ال ولكنأية ملسسا  حكومية   مالماال يوجد  ي قرية 

    (  منها2113 مالماقروي  م لا) الم تمع و ي عدة م اال  ثقا ية ورياضية وريرها

 

  القريةة  االهتمةام بقضةايا    بهةد  و ارة الحكة  المحلةي     ت  ترخيصه الحقا مةن قبةل  م  .166تيسا عام  :مادمامجلس قروي

  ة إل  تقدي  خدما  البنية التحتية.  باإلضاوتقدي  كا ة المدما  إل  سكانها

  :م  من قبل و ارة الثقا ة  يعنة  بنشةر الثقا ةة العامةة ور ةع قةدرا  الشةباب التعليميةة          2119تيسا عام مركز دارنا الثقافي

 لورا  تعلي  مساند.تقدي  و

  :ة العامة  ور ع قةدرا  الشةباب   نشر الثقا بعن  م  من قبل و ارة الثقا ة  ي2117م تيسا عامركز يامن الثقافي االجتماعي

 وتقدي  خدما  اجتماعية وأنشطة رياضية.

  :عل  األعمةال النسةوية    باإلشرا تقوم م  من قبل االراثة ال راعية  2116تيسست عام جمعية التوفير والتسليف النسائية

 من تصنيع رذائي وتطري  وتقدي  قروض ةتيرة للنساء.

  :ةرع نةابلا  وتة  ترخيصةها مةن قبةل و ارة التربيةة والتعلةي            –قبةل ل نةة المةرأة    م  مةن   1667تيسسةت عةام   لجنة المرأة 

 تحتوي عل  روضة لألطفال.

 

 

  البنية التحتية والمصادر الطبيعية

 الكهرباء واالتصاالت

 

  قريةة الربةاء  ةي   المصةدر الةرئيا للكه   اإلسةرائيلية القطريةة  شركة ال تعتبرو .م.166 شبكة كهرباء عامة منذ عام مالماقرية يوجد  ي 

شةبكة هةات   تعمةل مةن خةالل مقسة  آلةي        قريةة  ال كما يتو ر  ةي . %111ء إل  ا  السكنية الموةولة بشبكة الكهربوتصل نسبة الوحدا

 (.2113  مالما)م لا قروي  % من الوحدا  السكنية موةولة بشبكة الهات 31  وتقريبا القريةلاخل 

 النقل والمواصالت

 

و ي حال عدم وجول وسائل مواةال   ةي الت مةع   ةإن      المواطنين تقوم بنقل تكسيا    وباةين للنقل العام  3 ي قرية مالما  يوجد

ومةن العوائةق أمةام تنقةل الركةاب       (.2113  مالمةا م لةا قةروي   )السةيارا  الماةةة ومكتةب تاكسةي نةابلا      سكان القرية يسةتمدمون  

)م لةةا قةةروي مالمةةا    وعةةدم تواجةةد السةةيارا   ةةي أوقةةا  الصةةبا  قةةدمهاوالمسةةا رين  قلةةة المركبةةا   ةةي الت مةةع والمةةدما  التةةي ت

)م لةا قةروي    من الطرق الفرعيةك   11و ك  من الطرق الرئيسة  6 لقرية يوجد  ي ا لقرية اأما بالنسبة لشبكة الطرق  ي  (.2113

 .(11ال دول رق   رأنظ( )2113  مالما
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 مادماقرية  في الطرق حالة: 11 جدول

 طرق )كم(طول ال
 حالة الطرق الداخلية

 رئيسة فرعية

 ومعبدة. ةطرق جيد .1 9 1

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 3

 طرق رير معبدة. .3 3 .

 2113  مالماقروي م لا المصدر: 

 

 المياه
 

 بيسةعار ه الماةةة  وبالتةالي يقةوم المواطنةون  ةي القريةة بشةراء الميةاه عبةر ةةهاريج الميةا             ال يتو ر  ي قرية مالما شةبكة ميةاه عامةة   

 (.2113شيكل للمتر المكعب من المياه )م لا قروي مالما   27ل  إ 17مرتفعة تتراو  ما بين 

 

اآلخةر  مياهةه ملوثةة وريةر      ويوجد  ي قرية مالما نبعان واحد منهما يةت  اسةتمدامه لت ويةد السةكان بالميةاه مةن خةالل الصةهاريج         كما 

 (.2113بئر من لي لت ميع مياه األمطار )م لا قروي مالما    271رية ل  للب يوجد  ي القإ باإلضا ة .مستمدمة

 

 الصر  الصحي
 

)م لةا   ال يتو ر  ي قرية مالما شبكة عامة للصر  الصحي  حيث يستمدم السكان الحفر االمتصاةةية للةتملص مةن الميةاه العالمةة     

مة ولة  ن القريةة ريةر   أبسةبب  وللةب  لمياه للفرل  ةي القريةة   نه ال تتو ر تقديرا  لالستهال  اليومي من اأحيث و (.2113قروي مالما  

 ال يمكن تقدير كمية المياه العالمة النات ة يوميا  ي القرية.   إنهبمدمة ت ويد المياه وبشبكة المياه العامة  

 

التملص منها إما مباشرة    حيث يت  يت  ت ميعها بواسطة الحفر االمتصاةية يت  تفريتها بواسطة ةهاريج النضحالمياه العالمة التي 

. وهنةا ت ةدر اإلشةارة إلة  أنةه ال يةت  معال ةة الميةاه العالمةة النات ةة            ي المناطق المفتوحة أو  ي األولية الم ةاورة لون مراعةاة للبيئةة   

 (.  2113ج  أري -)قس  أبحاث المياه والبيئة سواء عند المصدر أو عند مواقع التملص  مما يشكل خطرا عل  البيئة والصحة العامة 

 

 

 النفايا  الصلبة
 

النفايا  الصلبة لمنطقة نابلا ال هة الرسمية المسلولة عن إلارة النفايا  الصلبة النات ة عةن   إللارةيعتبر م لا المدما  المشتر  

إلارة النفايةا  الصةلبة   المواطنين والمنشآ  الت ارية  ي القرية  والتي تتمثل حاليا ب مع النفايا  والتملص منها. ونظرًا لكون عمليةة  

شةيكل/للبيت  ةي الشةهر  حيةث تبلةغ نسةبة         11مكلفة  ت   رض رسوم شهرية علة  المنتفعةين مةن خدمةة جمةع ونقةل النفايةا  مقةدارها         

 (.2113)م لا قروي مالما  % 61تحصيل الرسوم حوالي  

                                                                                                                                                                                                                                                       

ات ةة عةن المنةا ل والمحةال  الت اريةة  ةي       ينتفع معظ  سكان قرية مالما من خدمة إلارة النفايا  الصلبة  حيةث يةت  جمةع النفايةا  الن    

المنا ل والمحال   ليت  بعد للب جمعها من قبل م لا المدما  بواقع مرتين  ي االسبوع ونقلها بواسطة سةيارة  من  أكياس بالستيكية

مكةب بةد نها بطريقةة    ك  عن الت مع  حيت يت  التملص من النفايا   ةي هةذا ال   37 حوالي النفايا  إل  مكب  هرة الفن ان والذي يبعد

 (.2113)م لا قروي مالما  ةحية  

                                                                                                                                                                                                                                                     

كت   وبالتالي تقةدر كميةة    ..1أما  يما يتعلق بكمية النفايا  النات ة   يبلغ معدل إنتاج الفرل اليومي من النفايا  الصلبة  ي قرية مالما 

أريةج    -سة  أبحةاث الميةاه والبيئةة     )ق طنةا سةنويًا.   464طةن   أي بمعةدل    1.4النفايا  الصلبة النات ة يوميا عةن سةكان القريةة بحةوالي     

2013.) 
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 األوضاع البيئية
 

كتيرها من بلدا  وقةرل محا ظةة نةابلا مةن عةدة مشةاكل بيئيةة البةد مةن معال تهةا وإي ةال حلةول لهةا  والتةي يمكةن                 مالما تعاني قرية

 حصرها بما يلي  

 

 

 قطاع المياه
 

   .مرتفعة بيسعارشبكة مياه عامة وبالتالي يقوم المواطنون بشراء المياه عدم وجول خدمة ت ويد المياه  ي القرية بسبب عدم وجول 

 

 

 إدارة المياه العادمة

 

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

ةة  ي  صل الشتاء  بسبب عدم تمكنه  من تتطية التكالي  العالية الال مة المواطنين بتصري  المياه العالمة  ي الشوارع العامة خا

لنضحها  يتسبب بمكاره ةحية وانتشار األوبئة واألمراض لاخل القرية. كما أن استمدام الحفر االمتصاةية يهدل بتلويث المياه 

ر(  حيث تمتل  هذه المياه مع المياه العالمة  مما ي علها ال و ية والمياه التي يت  ت ميعها  ي اآلبار المن لية )آبار جمع مياه األمطا

رير ةالحة للشرب  حيث أن هذه الحفر تبن  لون تبطين  وللب حت  يسهل نفال المياه العالمة إل  طبقا  األرض  وبالتالي ت نب 

لتي يت  ت ميعها من الحفر استمدام سيارا  النضح لتفريغ الحفر من وقت إل  آخر. كما أن المياه العالمة رير المعال ة ا

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

 والصحية الناجمة عن للب.  

    

 

 إدارة النفايات الصلبة

 

م المواطنون ب مع النفايا  وتركها أمام المنا ل لحةين قيةام   تعاني قرية مالما من عدم تو ر حاويا  ل مع النفايا   ي القرية حيث يقو

سبوعيا مما يسبب تراكمها  ي الشوارع وأمام المنا ل وت مع الحشرا  والحيوانا  الضالة. أمةا  أرة النفايا  ب معها بواقع مرتين سيا

النفايا  الصلبة بعمليةة   إللارةالم لا المشتر    يما يتعلق بعملية التملص من النفايا  النات ة  ال تعاني القرية من مشاكل حيث يقوم

جمع النفايا  النات ة عةن المنطقةة والةتملص منهةا  ةي مكةب  هةرة الفن ةان الواقةع  ةي محا ظةة جنةين  وهةو مكةب النفايةا  الصةحي                 

 الرئيا الذي يمدم القرية ومعظ  الت معا  السكانية  ي محا ظة نابلا.  

 

 

  يأثر إجراءات االحتالل اإلسرائيل
 الوضع الجيوسياسي في قرية مادما 

 

طة الوطنيةةة بةين السةل    1667بةالرجوع إلة  اتفاقيةة أوسةلو الثانيةة الملقتةة والموقعةة  ةي الثةامن و العشةرين مةن شةهر أيلةول مةن العةام                

% مةن  92ا )لونمة  .2239حيث تة  تصةني  مةا مسةاحته       ت  تقسي  أراضي قرية مالما إل  مناطق )ب( و )ج(  الفلسطينية و إسرائيل

وهي المناطق التي تقع  يها المسلولية عن النظام العةام علة  عةاتق السةلطة الوطنيةة الفلسةطينية و        (ب) مساحة القرية الكلية( كمناطق

% مةةن مسةةاحة القريةةة الكليةةة( 34لونمةةا ) .1247مةةور األمنيةةة.  يمةةا تةة  تصةةني  مةةا مسةةاحته إلسةةرائيل السةةلطة الكاملةةة علةة  األ تبقةة 

االسةتفالة  حيةث يمنةع البنةاء الفلسةطيني  يهةا أو        لاريةاً إو  وهي المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة اإلسةرائيلية أمنيةاً   (ج) كمناطق

سرائيلية. ومن ال دير بالةذكر أن التالبيةة العظمة  مةن السةكان  ةي قريةة مالمةا يتمركة ون  ةي           لارة المدنية اإلمنها اال بتصريح من اإل

 ةدول رقة    انظةر ال سةرائيلية.  إومسةتوطنا     ةي القريةة  معظمهةا أراض  راعيةة     (ج)أمةا المنةاطق المصةنفة      (ب)المناطق المصنفة 

11.)  
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 1995: تصنيف األراضي في قرية مادما اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 11جدول                     

 قرية% من المساحة الكلية لل المساحة بالدونم تصنيف األراضي

 1 1 مناطق أ

 67 73362 مناطق ب

 38 13452 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 111 33874 المساحة الكلية

 7114 ،أريج –نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 سرائيليوممارسات االحتالل اإلقرية مادما 

 

كةان منهةا     لح األهةدا  اإلسةرائيلية الممتلفةة   ي أول  بمئةا  الةدونما  لصةا   نالت قرية مالما حصتها من المصةالرا  اإلسةرائيلية التة   

سةرائيلي  سلطا  االحةتالل اإل سرائيلية وتشييد الطرق االلتفا ية اإلسرائيلية. حيث ةالر  اإل إقامة المستوطنا  والحواج  العسكرية

ريةةة مالمةةا مةةن أجةةل إقامةةة مسةةتوطنة  يتسةةهار  لونمةةا مةةن أراضةةي ق 136خةةالل سةةنوا  احتاللهةةا لألراضةةي الفلسةةطينية مةةا مسةةاحته 

مسةتوطن إسةرائيلي    12119اإلسرائيلية الواقعة  ي ال هة ال نوبية للقرية  ويبلغ عدل المستوطنين القاطنين  ي هذه المستوطنة حوالي 

 لية الم اورتين.لون  ومعظمها مقام عل  أراضي قرية بورين وعصيرة القب 12374وتبلغ مساحتها حوالي  1643وقد تيسست عام 

 

 

 سرائيلية في قرية مادمااإل الحواجز العسكرية

 

سرائيلي  ي  ترة االنتفاضة الثانية وما بعدها مئا  الحواج  العسكرية عل  أراضةي القةرل الفلسةطينية و ةي     أقامت قوا  االحتالل اإل

والةذي يعتبةر مةن أهة  الحةواج  وأخطرهةا  ةي        محيطها  وقد تيثر  قرية مالمةا والقةرل الم ةاورة مةن حةاج  حةوارة الرئيسةي الةدائ          

محا ظة نابلا  والذي بقي لسنوا  طويلة معلما مهما وبار ا من معال  التنكيل واالنتهاكا  بحةق المةواطنين الفلسةطينيين  حيةث كةان      

حيث قللةت قةوا     2116 الة هذا الحاج  الرئيسي بشكل ج ئي  ي عام إنابلا وقراها ال نوبية  وقد ت   هذا الحاج  يفصل بين مدينة

 عاقة حركة المواطنين الفلسطينيين  ي ظل هدوء االوضاع الميدانية  ي الفترة االخيرة.إحتالل من تواجدها  يه وخففت من اال

 

  حيةث  91كما وترتب  قريتي مالما وعصيرة القبلية بقرية بورين ومدينة نابلا من خالل نفق يمةر مةن تحةت الطريةق االلتفةا ي رقة         

ي  قةةوا  االحةةتالل بةةين الفينةةة    وتقةة91وا  االحةةتالل بالمكعبةةا  االسةةمنتية منفةةذ يةةرب  هةةذه القةةرل بةةالطريق االلتفةةا ي رقةة     أرلقةةت قةة

 خرل حواج  طيارة بين قريتي بورين ومالما حيث تقوم باحت ا  المواطنين وتفتيشه .واأل

 

األخير حيث عملت عل  إعاقة حرية التنقل ومنع التواةةل بةين   ثر سلبي كبير عل  حياة الفلسطينيين  ي العقد أكان لهذه الحواج  وقد 

مدينة نابلا والقرل الم اورة وكذلب بين هذه القرل وأراضيها ال راعيةة  ممةا كبةد الفلسةطينيين خسةائر ماليةة ومعنويةة و ال العةبء         

 هذه الحواج .  االقتصالي عليه  حيث كانوا يضطرون للسفر بمسا ا  مضاعفة للوةول إل  مقاةده  بسبب إرالق

 

 

 سرائيلية في قرية مادماإلالطرق االلتفافية ا

 

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

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

لة  ال هةة الشةمالية منهةا ةةالر       إووتقطيع أوةال األرض الفلسطينية وتع ي  السةيطرة األمنيةة عليهةا. وعلة  أراضةي قريةة مالمةا        

 رية.راضي القأك  عل   3والذي يمتد بطول حوالي   91إسرائيل الم يد من أراضي القرية وللب لشق الطريق االلتفا ي رق  
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 ةي   وقد عمل هذا الطريق االلتفا ي عل  ع ل األراضةي ال راعيةة  ةي ال هةة الشةمالية للقريةة حيةث يعةاني الم ارعةون الفلسةطينيون          

كما وةالر  قوا  االحتالل الم يةد مةن األراضةي  ةي القريةة       راضيه  ل راعتها والعناية بها.أل  إقرية مالما من ةعوبة الوةول 

وموقةع عسةكري أقامتةه قةوا  االحةتالل علة  أراضةي قريةة تةل الم ةاورة            91ين الطريةق االلتفةا ي رقة     لشق طريق عسكري يرب  ب

 شماال.

 

التةي يفرضةها ال ةي      (Buffer Zone)وت در اإلشارة بين المطر الحقيقي للطرق االلتفا ية يكمن  ي ما يعر  بمساحة االرتةدال أو  

 متر عل  جانبي الشارع.  7.لة ما تكون اإلسرائيلي عل  طول امتدال تلب الطرق و التي عا

 

 

 اعتداءات المستوطنين على أراضي قرية مادما

 

كان العتداء المستوطنين اإلسرائيليين القاطنين  ي المستوطنا  اإلسرائيلية ال اثمة بشكل ريةر قةانوني علة  أراضةي القريةة والقةرل       

حيةةث سةةاهمت هةةذه االعتةةداءا   ةةي السةةيطرة علةة  الم يةةد مةةن      اته و ممتلكةة الم ةةاورة لهةةا األثةةر األكبةةر علةة  السةةكان الفلسةةطينيين  

األراضي الفلسطينية الم اورة للمستوطنا  و للب من خالل منع أةحابها مةن الوةةول إليهةا وإحاطتهةا باألسةال  الشةائكة و رعهةا        

وحرقها واجتثاثها واالعتداء علة    باألش ار لتع ي  السيطرة عليها. كما قام المستوطنون باعتداءا  شت  عل  األش ار والم روعا 

 أةحاب األراضي  ي محاولة لترويعه  و رلعه  عن العولة إل  أراضيه  الم اورة للمستوطنا .

 

حيةةث لةة  يكتفةةي االحةةتالل بمصةةالرة األراضةةي مةةن قريةةة مالمةةا وقراهةةا الم ةةاورة لتايةةا  اقامةةة المسةةتوطنا  بةةل وأةةةبحت هةةذه            

فلسطينيين عل  أرضه   حيث أةبحت مستوطنة  يتسهار  وساكنيها من المستوطنين تشكل تهديدًا المستوطنا  تشكل تهديدًا حقيقيا لل

يوميًا للسكان القاطنين  ي القرل الفلسطينية الم اورة   منذ نشية هذه المستوطنة واألهالي يتعرضون لالعتداءا  المتكةررة  مةن منةع    

علةيه   وسةرقة المحاةةيل ال راعيةة  وحةرق األشة ار  واالعتةداء علة           الم ارعين من الوةول ال  أراضيه  ال راعيةة واالعتةداء  

 لور العبالة والمنا ل والممتلكا  والسيارا  وريرها من االنتهاكا  الكثيرة.
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 مادماقرية الخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 

 المشاريع المنفذة

 (.2113  مالمام لا قروي ) الماضيةسنوا   الممسةمشاريع خالل ال من بعضا بتنفيذ مالماقروي  م لا قام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل مجلس قروي مادما نفذها التي المشاريع: 17جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع المشروع اسم

 الصليب األحمر واألشتال العامة 2111 بنية تحتية مشروع شق طرق  راعية  ي المناطق المهدلة

 Coopi 2112-2111 بنية تحتية للشوارع استناليهمشروع بناء جدران 

 م لا قروي مالما 2113-2112 بنية تحتية للطرق ال راعية استناليهمشروع بناء جدران  

 2113قروي مالما م لا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة

 

وسكانه  إل  تنفيذ عدة مشاريع خةالل األعةوام القالمةة      ريةملسسا  الم تمع المدني  ي الق   وبالتعاون معمالما يتطلع م لا قروي

والتةي قةام بتنفيةذها معهةد      المشةاركة التةي تة  عقةدها  ةي القريةة      تطوير أ كار هذه المشاريع خالل ورشة عمةل التقيةي  السةريع ب    حيث ت 

 ة نظر المشاركين  ي الورشة القدس )أريج(. و يما يلي هذه المشاريع  مرتبة حسب األولوية من وجه -األبحاث التطبيقية

 

 .طفال نمولجيةبناء روضة أالحاجة إل   -1

 .الحاجة إل  بناء مدرسة نمولجية -2

 .نشاء شبكة تصري  االمطارإالحاجة إل   -3

 .الحاجة إل  تو ير مقر نالي مع ملعب -4

 .نشاء شبكة ةر  ةحيإالحاجة إل   -7

 من القرية. الحاجة إل  شق طرق  راعية  ي المنطقة الشمالية -9

 .حاجة إل  تو ير عيالة ةحية حكومية لائمةال -.

 .نشاء حديقة عامةإالحاجة إل   -4

 

 لقريةلاألولويات واالحتياجات التطويرية 
  

من وجهةة   قريةلل   األولويا  واالحتياجا  التطويرية13من نقص كبير  ي البنية التحتية والمدماتية. ويبين ال دول رق   لقريةاتعاني 

 .القروي نظر الم لا
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 مادماقرية  في التطويرية واالحتياجات األولويات: 13ول جد

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

 ك  21^   * شق  أو تعبيد طرق 1

  *   إةال / ترمي  شبكة المياه الموجولة 2

  *   توسيع شبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة 3

  *   تركيب شبكة مياه جديدة 4

 نبع مياه   * ترمي / إعالة تيهيل ينابيع أو آبار جو ية 5

 متر مكعب 711   * بناء خ ان مياه 6

 ك  17   * تركيب شبكة ةر  ةحي .

  *   تركيب شبكة كهرباء جديدة 4

 حاوية 21   * حاويا  ل مع النفايا  الصلبة 6

  *   بةل مع النفايا  الصلسيارا   11

  *   مكب ةحي للنفايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 بناء مرك  ةحي   * بناء مراك / عيالا  ةحية جديدة 1

    * إعالة تيهيل/ ترمي  مراك / عيالا  ةحية موجولة 2

    * الموجولةشراء ت هي ا  طبية للمراك  أو العيالا   3

 االحتياجات التعليمية

 مدرسة ثانوية للبنين   * ديدةبناء مدارس ج 1

 قاعا   ي المدارس   * إعالة تيهيل مدارس موجولة 2

    * )ممتبرا  حاسوب( ت هي ا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 لون  711   * استصال  أراض  راعية 1

 آبار 11   * إنشاء آبار جمع مياه 2

 باركا 31   * بناء حظائر/ بركسا  مواشي 3

    * ما  بيطريةخد 4

 طن سنويا 711   * أعال  وتبن للماشية 5

  *   إنشاء بيو  بالستيكية 9

  *   إعالة تيهيل بيو  بالستيكية .

    *  لحهبذور  4

    * نباتا  وموال  راعية 6

 احتياجات أخرى

    * تيهيل ملعب نمولجي للنالي الرياضي  1

    * إنشاء روضة أطفال نمولجية 2

    * جرار  راعي مع معداتهتو ير  3

 ك  طرق  راعية. 6لاخلية  ك  طرق  9ك  طرق رئيسية   9^

  2113  مالما قرويم لا المصدر: 
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 المراجع
 

 ( التعدال العام للسكان والمساكن والمنشآ   2116ال ها  المرك ي لإلحصاء الفلسطيني  )لسطين. -رام اهلل. .211  

  2113  مالماقروي م لا. 

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

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

 لسطين   بيت لح. قس  أبحاث المياه والبيئة(  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)   قاعةةدة بيانةةا  المةةدارس نةةابلامحا ظةةة  -  بيانةةا  مديريةةة التربيةةة والتعلةةي   (2112)و ارة التربيةةة والتعلةةي  العةةالي-

  لسطين.  -ابلان. (2112

 ( و ارة ال راعة الفلسطينيةMOA( )2111بيانا  مديرية  راعة محا ظة  ) لسطين. -نابلا. (2111-2116)نابلا   

 

  

  

 


