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 شكر وعرفان

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

(AECIDلتمويلها هذا ا )لمشروع. 

 

كمةةا يتقةةدم المعهةةد بالشةةكر ال ايةةل للةةا المطةةيولين الللطةةطينيين بةةي الةةوجارا ا والبلةةديا ا وم ةةال  ال ةةدما           

المشتركةا والل ان والم ال  القرويةا وال هاج المركاي لإلحصاء الللططينيا لما قدموه من مطاعدة وتعاون مع 

 بريق البحث خالل عملية جمع البيانا . 

 
ص بالشكر جميع الموظلين الذين عملوا طوال العام الماضي من أجل لن اج هذا العمةل الةذي يهةد     أريج أيضا ت 

 للا خدمة الم تمع الللططيني. 
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 مقدمة

 
جةةاء  سلطةةلة  رام اهللهةةذا الكتي ةة  هةةو جةةاء مةةن سلطةةلة كتيبةةا  تحتةةوي علةةا معلومةةا  سةةاملة عةةن الت معةةا  الطةةكانية بةةي محاب ةةة  

بهةد  توييةةق األوضةاع المعيشةةية بةي المحاب ةةةا     رام اهللالكتيبةا  هةةذه نتي ةة لدراسةةة سةاملة ل ميةةع الت معةا  الطةةكانية بةي محاب ةةة      

ولعداد ال طط التنموية للمطاعدة بي تحطين المطتوى المعيشي لطكان المنطقةا من خةالل تنليةذ مشةروع ادراسةة الت معةا  الطةكانية       

)أريةج(ا والممةول مةن الوكالةة اإلسةبانية للتعةاون الةدولي         القةدس  –رية اا الذي ينلذه معهد األبحاث التطبيقيةوتقييم االحتياجا  التطوي

 .(AECIDمن أجل التنمية )

 

للةةا دراسةةة وتحليةةل وتوييةةق األوضةةاع االجتماعيةةة واالقتصةةاديةا والطياسةةيةا ووبةةرة المةةوارد الطبيعيةةةا والبشةةريةا  يهةةد  المشةةروع 

. والتةي علةا   رام اهللالحالية الملروضةا وتقييم االحتياجا  التطويرية لتنمية المناطق الريلية والمهمشةة بةي محاب ةة     والبيئيةا والقيود

أساسةةها يمكةةن ةةةيارة البةةرامج واألنشةةطةا ولعةةداد االسةةتراتي يا  وال طةةط التنمويةةة الالجمةةة للت ليةةي مةةن أيةةر األوضةةاع الطياسةةية    

 .رة بي المنطقةا مع التركيا بصلة خاةة علا المطائل المتعلقة بالمياها والبيئةا والاراعةواالقتصادية واالجتماعية رير المطتق

 

بةاللتتين العربيةة واالن ليايةة علةا الموقةع االلكترونةي التةالي          رام اهلليمكن االطالع علا جميع أدلة الت معا  الطكانية بةي محاب ةة   

http://vprofile.arij.org/. 
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 بيت لقيا بلدةدليل 

 

 فيزيائيةالموقع الجغرافي والخصائص ال
 

كةم هةوائي )المطةابة األبقيةة بةين       13.1مدينةة رام اهللا وعلةا بعةد    ا وتقع جنوب ررب رام اهللبلدة بيت لقياا هي لحدى بلدا  محاب ة 

ا ومةن  خربثةا المصةبا   ا ومن الشمال أراضي بيت عور اللوقا وبيت عنانيحدها من الشرق  امركا البلدة ومركا مدينة رام اهلل( منها

)وحةدة ن ةم المعلومةا      ت نوبةا أراضةي خرائة  أم اللحةم وأراضةي بية     ومةن ال نةوب    أراضي بيت نوبةا وأراضةي بيةت سةيراا     الترب

 )1( )أن ر ال ريطة رقم 2112أريجا  -ال ترابية

 

 بيت لقيا بلدة: موقع وحدود 0خريطة 

 
 2112أريجا  –وحدة ن م المعلوما  ال ترابية المصدر:

 

ملما أما معةدل درجةا     1.2.4مترا بوق سطح البحرا ويبلغ المعدل الطنوي لألمطار بيها حوالي  282علا ارتلاع  بيت لقيا بلدةتقع 

 (. 2112أريجا  –)وحدة ن م المعلوما  ال ترابية %11درجة مئويةا ويبلغ معدل الرطوبة النطبية حوالي  18الحرارة بيصل للا 

 

ا تةةم تعييةةنهم مةةن قبةةل الطةةلطة الوطنيةةة عضةةوا 11يتكةةون الم لةة  الحةةالي مةةن و ما .122عةةام  بيةةت لقيةةا بةةي م لةة  بلةةديتةةم تيسةةي  

نعلةين.  يقةع ضةمن م لة  خةدما  مشةترم لت مةع       و ادائةم ملة    مقةر  للم لة   ويوجةد  بةي الم لة ا   ينمةوظل  .كمةا يعمةل    الططينيةالل

ا بيت لقيا بلدية) أجهاة ةيانة كهرباء 3أجهاة ةيانة مياها و 1 تراكتورا جهاج كاسي للمعادناا نلايا جمع سيارة ويمتل  الم ل  

 بهاا ما يلي  م قوي التي الم ل  البلديومن مطيوليا  . (2111

 

 .توبير سبكة لمداد مياه الشرب وةيانتها 
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 .جمع النلايا ا سق وتعبيد وتيهيل الطرق وتن يي الشوارع 

 .تن يم عملية البناء ولةدار الرخص 

 .)توبير مقرا  لل دما  الحكومية )البريد/ األمن 

 .عمل مقترحا  مشاريع ودراسا  للبلدة 

 .حماية األمالم الحكومية 

 ة لسعا .توبير سيار 

 . توبير وسائل مواةال 

 

 نبذة تاريخية
 

نطةبة للةا رجةل ةةالح يةدعا )اللقيةاني(ا كمةا أن هنةام مقولةة أخةرى أن المنطقةة كانةت ملتقةا لقةادة                االسةم  بهةذا  بيةت لقيةا   بلدةسميت 

أةةل   يعةود و .م1218م عةا تةاري  لنشةاء الت مةع للةا      ويعةود  .(2111ا بيةت لقيةا   بلديةة ) اإلسةالمية  ال يوش اإلسالمية جمةن اللتوحةا   

 .(1أن ر ةورة رقم ) (2111ا بيت لقيا بلدية) كنعانيون بيت لقيا بلدةسكان 

 

  بيت لقيا بلدةمن منظر : 0صورة  

  
     

 ألماكن الدينية واألثريةا
 

 أمةا بالنطةبة  . ا مطة د الصةالحينا ومطة د اللقيةاني    بيةت لقيةا القةديما مطة د أبةو طةو       مطة د    مطاجدا هم أربعة بيت لقيا بلدةيوجد بي 

 منهةا  خربةة سةبليا خربةة بيةت نوسةيا خربةة دار عاةةي         عةدة خةربا  ومقةام اللقيةانيا    بيوجةد  ابلةدة ماكن والمناطق األيرية بي اللأل

 (1991الةدبا،ا  ) يجمنها  خربة نعيرا خربة ذن  الكل ا خربة جديرةا وخربة البر اا كما يوجد خرب أخرى(2111ا بيت لقيا بلدية)

 (.2ن ر ال ريطة رقم )ا
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 بيت لقيا بلدة: المواقع الرئيسة في 2خريطة 

 
 2112أريجا  –وحدة ن م المعلوما  ال ترابية المصدر:

 

 السكان 
 

لقيةا بلةغ   أن عةدد سةكان بلةدة بيةت      ا.211بين التعداد العام للطكان والمطاكن الذي نلذه ال هاج المركاي لإلحصاء الللططيني بي عةام  

أسةرةا وعةدد الوحةدا  الطةكنية      14312نطمة من اإلناثا ويبلةغ عةدد األسةر     341.1و نطمة من الذكورا 341.1نطمةا منهم  .424.

 وحدة. 144.1

 

 الفئات العمرية والجنس
 

% ضةمن  41.3كمةا يلةي    ا كةان  .211أظهر  بيانا  التعداد العام للطكان والمطاكنا أن توجيع اللئا  العمرية بي بلدة بيت لقيا لعام 

عامةا بمةا بةوق. كمةا      11% ضةمن اللئةة العمريةة    2.8عامةاا و  14 -11% ضةمن اللئةة العمريةة    ..11عاماا  11اللئة العمرية أقل من 

 %.42.3%ا ونطبة اإلناث ..11ا أي أن نطبة الذكور 111  113أظهر  البيانا  أن نطبة الذكور لإلناث بي البلدةا هي 

 

 العائالت

 
 .(2111 ابيت لقيا بلدية) عائلة موساا عائلة ملارجةا عائلة بدر وعائلة عاةي  من عدة عائال ا وهي بيت لقيا بلدةان يتيلي سك
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 قطاع التعليم
 

%. ومةن م مةوع الطةكان    84.4 منهةا  %ا وقد سكلت نطةبة اإلنةاث   8.1ا حوالي .211عام  بيت لقيا بلدةسكان بلتت نطبة األمية لدى 

% انهةوا دراسةتهم اإلعداديةةا    34.1% انهةوا دراسةتهم االبتدائيةةا     24.4% يطتطيعون القةراءة والكتابةةا    13.2م المتعلمينا كان هنا

ا حطة   بيةت لقيةا   بلةدة ا يبةين المطةتوى التعليمةي بةي     1م دراستهم العليةا. ال ةدول رقة    % انهوا 4..% انهوا دراستهم الثانويةا و 11.8

 ..211ال ن  والتحصيل العلمي لعام 

 

 2117سنوات فأكثر( حسب الجنس والتحصيل العلمي،  01) بيت لقيا بلدة: سكان 0 جدول

 أمي الجنس

يعرف 

القراءة 

 والكتابة

 ثانوي إعدادي ابتدائي
دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

دبلوم 

 عالي
 دكتوراة ماجستير

غير 

 مبين
 المجموع

 2,629 4 - 14 1 139 52 351 967 733 299 69 ذكور

 2,597 7 - 2 - 121 56 268 836 540 393 374 إناث

 5,226 11 - 16 1 260 108 619 1,803 1,273 692 443 المجموع

 .2009ال هاج المركاي لإلحصاء الللططينيا  المصدر:

 

مةدارس   1 بلةدة يوجةد بةي ال  ا ب2111/2111بةي العةام الدراسةي     بيةت لقيةا   بلةدة عليم األساسية والثانويةة بةي   أما بيما يتعلق بميسطا  الت

كما ال يوجد أيةة ريةال لألطلةال تشةر  عليهةا وجارة التربيةة        اةمن قبل وجارة التربية والتعليم العالي الللططيني ميتم لدارته احكومية

 .(2)ان ر ال دول رقم  (2111ا رام اهلل -)مديرية التربية والتعليموالتعليم 

 

 2101/2100 الدراسي للعام المشرفة والجهة المدرسة نوع حسب لقيا بيت بلدة في المدارس توزيع: 2جدول 

 نوع المدرسة الجهة المشرفة اسم المدرسة

 لناث حكومية مدرسة بنا  بيت لقيا الثانوية

 ذكور حكومية مدرسة ذكور بيت لقيا الثانوية

 ذكور حكومية مدرسة ذكور بيت لقيا األساسية الدنيا

 لناث حكومية ة بنا  أبو عبيدة األساسيةمدرس

 ذكور حكومية )بيت لقيا( مدرسة اللاروق األساسية العليا
 .2111رام اهللا  -مديرية التربية والتعليم المصدر:

 

 معلمةا ومعلمةة   113وطالبةةا وعةدد المعلمةين     طالبةا  24231ا وعةدد الطةالب   ةةلا  1. بيةت لقيةا   بلةدة  يبلغ عدد الصلو  الدراسةية بةي  

 21يبلةغ   بيت لقيةا  بلدة ارسعدل عدد الطالب لكل معلم بي مدوت در اإلسارة هنا للا أن م(. 2111ا رام اهلل -)مديرية التربية والتعليم

 .(2111ا رام اهلل -)مديرية التربية والتعليم طالبا وطالبة بي كل ةي 31طالبا وطالبةا وتبلغ الكثابة الصلية 

 

 (2111ا )بلدية بيت لقيا قص التر  الصلية بي مدارس اإلناثن  اوالعقبا ا أهمهاكل يواجه قطاع التعليم بعض المش

 

 قطاع الصحة
 

ان ةر ال ةدول رقةم    ) (2111ا بيت لقيا بلدية) كما يتوبر سيارة لسعا  تابعة لبلدية بيت لقياا مرابق ةحية عدة بيت لقيا بلدةبي تتوبر 

الحكةومي بةي مدينةة رام    ة بي البلدة بةنن المرضةا يتوجهةون للةا مطتشةلا رام اهلل      ال دما  الصحية المطلوبوبي حال عدم توبر  (.3

)بلديةة بيةت   كةم   8بعد عةن الت مةع حةوالي    مل بي بلدة بدوا حيث يكما أو التوجه للا مركا الكر 21بعد عن الت مع حوالي اهللا حيث ي

 .(2111لقياا 

           



 رام اهللمحافظة                                                                                                   دراسة التجمعات السكانية                                            

 

 8 

 المشرفة والجهة العدد حسب لقيا بيت بلدة في الموجودة الصحية فقالمرا يبين: 3 جدول

 عدد المركز حسب الجهة المشرفة

جمعيات  المراكز الصحية

 خيرية

المؤسسات غير 

 الحكومية

(NGO) 

 حكومية خاصة وكالة

 . عيادة طبيب عام0 0 2 - - -

  أسنان - 2 - - -

 . عيادة طبيب مختص2

 نسائي _ 0 - - -

 أطفال _ 0 - - -

 انف وأذن وحنجرة _ 0 - - -

 عظام _ 0 - - -

 بيت لقيا مركز صحي. مركز صحي فلسطين و3  2 - - -

 التخصص( و . مستشفى )االسم4 - - - - -

 . مركز أشعة5 _ 0 - - -

 . مختبر تحاليل طبية6 _ 2 - - -

 . مركز أمومة وطفولة7  0 - - -

 يعي. مركز عالج طب8 - 0 - - -

 . أخرى مع ذكر أنواعها9 - - - - -

 صيدليات. 00 _ 0 - - -

 .2111  بلدية بيت لقياا المصدر

 

 ا أهمها (2111)بلدية بيت لقياا  كما يواجه القطاع الصحي من بعض المشاكل والعقبا 

 

 .عدم توبر ال دما  الطبية واألدوية بي مراكا الصحة الحكومي بشكل دائم 

 الج بي المراكا ال اةة.ارتلاع تكللة الع 

 

 األنشطة االقتصادية
 

 كةل منهمةا   ا حيث يطةتوع  لموظلين وقطاع سوق العمل اإلسرائيلياقطاع علا عدة قطاعا ا أهمها  بيت لقيا بلدةيعتمد االقتصاد بي 

 (.1)ان ر الشكل رقم  (2111 ابيت لقيا بلدية)% من القوى العاملة 21

 

تحقيةق الدراسةة الحاليةةا بةين توجيةع األيةدي العاملةة         بهةد   2111الذي قام به معهد أريج بةي سةنة   وقد أظهر  نتائج المطح الميداني 

 ا ما يلي بيت لقيا بلدةحط  النشاط االقتصادي بي 

 

  من األيدي العاملة.21قطاع الموظلينا ويشكل % 

  من األيدي العاملة. 21سوق العمل اإلسرائيليا ويشكل % 

  ن األيدي العاملة.% م22قطاع الت ارةا ويشكل 

  من األيدي العاملة..1قطاع الاراعةا ويشكل % 

  من األيدي العاملة.8قطاع ال دما ا ويشكل % 

  من األيدي العاملة.3قطاع الصناعةا ويشكل % 
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 بيت لقيا بلدة: توزيع القوى العاملة حسب النشاط االقتصادي في 0شكل 

 
  2111ا يت لقياب بلدية  المصدر

 

ال ضةار واللواكةها م بةاانا سةتة مالحةما       محةال  لبيةع   11 بقالها 41 الت مع يوجد بيوالت ارية ب االقتصادية المنشآ من حيث أما 

 11محةل لتقةديم ال ةدما  الم تللةة و     12معصرة جيتونا يالية محال  لبيع األدوا  الاراعيةا منشاران للح ةرا مشةتلين جراعيةينا    

 .(2111 ابيت لقيا بلدية) والن ارةا...ال ( اا  المهنية )كالحدادةمحل للصناع

 

وقةد تبةين أن اللئةة االجتماعيةة األكثةر       .(2111ا بيةت لقيةا   بلديةة ) %41للةا   2111بي عام  بيت لقيا بلدةبي وةلت نطبة البطالة وقد 

 علا النحو اآلتي  نتي ة اإلجراءا  اإلسرائيليةا هي بلدةتضررا بي ال

 

 مل اإلسرائيلي.سوق الع 

 .قطاع الاراعة 

 .قطاع الت ارة 

 .قطاع الصناعة 

 

 القوى العاملة  
 

% من 32.4ا أن هنام .211عام  الذي نلذه ال هاج المركاي لإلحصاء الللططيني أظهر  بيانا  التعداد العام للطكان المطاكن

% من 13.4لطكان رير نشيطين اقتصاديا )منهم % من ا3..1% يعملون(. وكان هنام 8.1.الطكان كانوا نشيطين اقتصاديا )منهم 

 (. 4% من المتلررين ألعمال المنال( )ان ر ال دول رقم 31.1الطالبا و

 

 2117 العمل، بقوى والعالقة الجنس حسب( فأكثر سنوات 01) لقيا بيت 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

 2,629 15 1,115 73 16 136 3 887 1,499 169 151 1,179 ذكور

 2,597 3 2,401 2 1 141 1,267 990 193 39 3 151 إناث

 5,226 18 3,516 75 17 277 1,270 1,877 1,692 208 154 1,330 المجموع

.2112ال هاج المركاي لإلحصاء الللططينيا  المصدر:  
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 قطاع الزراعة
 

ل قابلةة للاراعةة   دونةم هةي أرا   6,798منهةا   وبحط  تحليل اسةتعماال  األراضةي  دونماا  134211حوالي  بيت لقيا بلدةتبلغ مطاحة 

 (.3ا وخريطة رقم 1)ان ر ال دول رقم دونما أرال سكنية  921و

 

 (بالدونم المساحة) 2101 لعام لقيا بيت بلدة في األراضي استعماالت: 5 جدول

مساحة المستوطنات 

 والقواعد العسكرية

 ومنطقة الجدار

مساحة 

المناطق 

الصناعية 

 والتجارية

ي األراض

 المفتوحة

الغابات 

 الحرجية

برك 

 مائية

 مساحة األراضي الزراعية

(69798)  
مساحة 

األراضي 

 السكنية

المساحة 

زراعات  الكلية

 موسمية
 المراعي

بيوت 

 بالستيكية

زراعات 

 دائمة

124 111 14212 0 0 14.32 132 2 44221 921 13,201 

 2112جا أري -وحدة ن م المعلوما  ال ترابية  المصدر:  

 

 بيت لقيا بلدة: استعماالت األراضي ومسار جدار الفصل العنصري في 3خريطة 

 2112أريجا  –وحدة ن م المعلوما  ال ترابية المصدر:
 

أكثةر األنةواع    الكوسةا  عتبةر ي. وبيةت لقيةا   بلةدة بعليةة والمرويةة المكشةوبة بةي     ا يبين األنةواع الم تللةة مةن ال ضةراوا  ال    1ال دول رقم 

 .بلدةبي ال جراعة
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 (بالدونم المساحة) لقيا بيت بلدة في المكشوفة، والمروية البعلية بالخضروات المزروعة األراضي مساحة: 6 جدول

الورقية الخضروات البقوليات الخضراء األبصال خضروات أخرى المجموع  الخضروات الثمرية 

عليب مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي مروي بعلي مروي 

181.1 811 1 1 1 11 21 131 131 1 28.5 630 

 2112ا رام اهلل -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 

حيةث يوجةد    الايتةون  باراعةة  بيةت لقيةا   بلةدة  تشةتهر حيةث   .بيةت لقيةا   بلةدة س ار المثمةرة ومطةاحاتها بةي    ا يبين أنواع األ7ال دول رقم 

 . ايتونوعة بيس ار المار ادونم 34141 حوالي

 

 (بالدونم المساحة) لقيا بيت بلدة في المثمرة باألشجار المزروعة األراضي مساحة: 7 جدول

 الزيتون الحمضيات اللوزيات التفاحيات الجوزيات فواكه أخرى المجموع

يمرو بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي  بعلي 

1 34312.1 1 83 1 32 1 1 1 42.1 1 1 1 34141 

 .2112رام اهللا  -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 

. لضةابة للةا جراعةة    قمةح الدونةما وأهمهةا    24211 ن مطةاحة الحبةوب تبلةغ   نا بة بيت لقيةا  بلدةبي  أما بالنطبة للمحاةيل الحقلية والعللية

 (.8)أن ر ال دول رقم  والحمص اللول مطاحا  من البقوليا  ال ابةا مثل
 

 (بالدونم المساحة) لقيا بيت بلدة في المختلفة والعلفية الحقلية بالمحاصيل المزروعة األراضي مساحة: 8 جدول

 بقوليات جافة محاصيل زيتية محاصيل علفية محاصيل منبهة محاصيل أخرى المجموع
أبصال ودرنات 

 وجذور
بالحبو  

 بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي بعلي مروي
مرو

 ي
 بعلي مروي بعلي

1 34112 1 1 1 1 1 421 1 12 1 81 1 2. 1 24211 

 .2112رام اهللا  -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 
يقومةون بتربيةة    بيةت لقيةا   بلةدة سةكان  مةن   %3أن  )أريةج(ا  القةدس  –وتبين من المطةح الميةداني الةذي قةام بةه معهةد األبحةاث التطبيقيةة         

 (.2)ان ر ال دول رقم ( 2111ا بيت لقيا بلدية) وريرها األرنام والماعا الماسيةا مثل

 

 بلدة بيت لقيا في الحيوانية الثروة: 9 جدول

 خاليا نحل
الدجاج 

 البياض

الدجاج 

 الالحم
 األبقار* األغنام لماعزا الجمال الخيول الحمير البغال

111 114111 1214111 1 1 1 1 14181 118 2 

 .تشمل األبقارا الع ولا الع ال ا والثيران *

 .2111القدسا  -  وجارة الاراعة الللططينيةالمصدر

 

 (.11ل رقم ( )ان ر ال دو2111كم طرق جراعية )بلدية بيت لقياا  11ا بيوجد حوالي أما من حيث الطرق الاراعية بي البلدة

 

 وأطوالها لقيا بيت بلدة في الزراعية الطرق حالة يبين: 01جدول 

 الطول )كم( حالة الطرق الزراعية

 . ةالحة لطير المركبا 

 3 ةالحة لطير التراكتورا  واآلال  الاراعية بقط

 4 ةالحة لمرور الدواب بقط

 1 رير ةالحة

 2111ا يابلدية بيت لقالمصدر: 
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 أهمها  ا (2111)بلدية بيت لقياا  يواجه القطاع الاراعي بي بلدة بيت لقيا بعض المشاكل والعقبا 

 

 .عدم توبر مصادر مياه للري 

 .عدم توبر رأس المال 

 اجا. المصنلة عدم الطما  ببناء أية منشآ  بي المناطق 

 

 قطاع المؤسسات والخدمات 

  
محليةة وجمعيةا  تقةدم     عةدة ميسطةا    يوجةد كمةا   .بقةط  الحكوميةةا وهةي  مكتة  بريةد    ميسطةا   ال مةن  القليةل  بيةت لقيةا   بلةدة يوجد بةي   

 منها   (ا 2111ا بيت لقيا بلدية) وريرهاخدماتها لم تلي بئا  الم تمعا وبي عدة م اال  يقابية ورياضية 
  

     :الحكةم المحلةيا بهةةد  االهتمةام بقضةايا البلةدة وتقةديم كابةةة        وجارة ما مةن قبةل  .122تيسة  عةةام   مجلسس بلسدي بيست لقيسا

 ال دما  للا سكانها.

  :والشةبابا ا وحاليةا مطة ل بةي وجارة الرياضةة     بلةدة من قبةل سةباب ال   ما12.4تيس  عام نادي اتحاد بيت لقيا الرياضي 

 ويعنا النادي باألنشطة الرياضية والثقابية للشباب.

 :ما ويهد  للا تطوير العمل الم تمعي بي البلدةا وعمل دورا  تعليمية. 2112تيس  عام  المركز الثقافي 

 

 البنية التحتية والمصادر الطبيعية 
 

 الكهرباء واالتصاالت
 

المصةدر الةرئي  للكهربةاء بةي     ا وتعتبةر سةركة كهربةاء محاب ةة القةدس      م .128سبكة كهربةاء عامةة منةذ عةام      بيت لقيا بلدةيوجد بي 

)بلديةة   مع بعض المشاكل بةي م ةال الكهربةاء   يواجه الت و .%1.وحدا  الطكنية الموةولة بشبكة الكهرباء للا . وتصل نطبة البلدةال

  أهمها  (ا2111بيت لقياا 

 

 بي كثير من أحياء البلدة ضعي التيار الكهربائي. 

 وةيانة. الشبكة قديمة وبحاجة للا تيهيل 

 .انقطاع التيار الكهربائي خاةة بي بصل الشتاء 

 

 % من الوحدا  الطكنية موةولة بشةبكة الهةاتي  11وتقريبا  ابلدةداخل ال لليتعمل من خالل مقطم ا يسبكة هات بلدةلويتوبر بي اكما 

 .(2111ا بيت لقيا بلدية)

 

 النقل والمواصالت
 

وائةق التةي تواجةه    كمةا أن الع تقةوم ب دمةة المةواطنينا    سةيارة ريةر قانونيةة     111و بةا  عةاما   11تاكطةيا   11 بيت لقيةا  بلدة يوجد بي

مةا بالنطةبة   (. أ2111ا بيةت لقيةا   بلديةة ) عدم أهليةة الطةرق الرئيطةة   والركاب والمطابرين عند التنقل وجود حواجا عطكرية أو ترابيةا 

أن ةر  ) (2111ا بيةت لقيةا   بلديةة ) كةم مةن الطةرق اللرعيةة     .3و كةم مةن الطةرق الرئيطةة     11 بلةدة بيوجد بةي ال  ابلدةلشبكة الطرق بي ال

 (.11قم جدول ر
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 لقيا بيت بلدة في الطرق حالة: 11 جدول

 طول الطرق )كم(
 الداخلية الطرقحالة 

 رئيسة فرعية

 طرق جيدة ومعبدة. .1 11 21

 طرق معبدة وبحالة سيئة .2 - 11

 طرق رير معبدة. .3 - 2

 2111ا بيت لقيا بلديةالمصدر: 

  

 المياه
 

ا وتصةل نطةبة الوحةدا     م1221تربية بتاويد سةكان بلةدة بيةت لقيةا بالميةاه عبةر سةبكة الميةاه العامةة منةذ عةام            تقوم دائرة مياه الضلة ال

 . (2111)بلدية بيت لقياا % 21الطكنية الموةولة بشبكة المياه العامة للا 

 

(ا وبالتالي يبلغ معدل تاويد 2112متر مكع / الطنة )سلطة المياها  1.34211حوالي  2118لقد بلتت كمية المياه الماودة للبلدة عام 

وهنا ت در اإلسارة للا أن المةواطن بةي بلةدة بيةت لقيةا ال يطةتهل  هةذه الكميةة مةن          لترا/ اليوم.  11المياه لللرد بي بلدة بيت لقيا حوالي 

  وخطةوط النقةل الرئيطةة    %ا وهذه تمثل اللاقد عند المصدر الرئي21المياها وذل  بطب  اللاقد من المياها حيث تصل نطبة اللاقد للا 

لتةةرا بةةي اليةةوم )بلديةةة بيةةت لقيةةاا  42وسةةبكة التوجيةةع وعنةةد المنةةال وبالتةةالي يبلةةغ معةةدل اسةةتهالم اللةةرد مةةن الميةةاه بةةي بلةةدة بيةةت لقيةةا   

د بةي  لتةر لللةر   111ويعتبر هذا المعدل اقل بكثير من الحد األدنا المقتر  من قبل من مة الصحة العالمية والذي يصل للا  (..(2111

 اليوم. 

 

 .سيكل /متر مكع  1كما يبلغ سعر المتر المكع  للمياه من الشبكة العامة هو  ابئر منالي ل مع مياه األمطار 411البلدة يوجد بي 

 

 الصرف الصحي
 

العادمة ال يتوبر بي بلدة بيت لقيا سبكة للصر  الصحي حيث يطت دم الطكان الحلر االمتصاةية والحلر الصماء للت لص من المياه 

 .(2111)بلدية بيت لقياا 

 

مترا مكعباا مةا يعةادل    281واستنادا للا تقديرا  االستهالم اليومي من المياه لللردا تقدر كمية المياه العادمة النات ة يوميا بما يقارب 

لتةرا بةي اليةوم.     34دمة بحةوالي  ألي متر مكع  سنويا. أما علا مطتوى اللرد بي البلدةا بقد قدر معدل لنتاج اللرد من المياه العا 114

ا ومن يم يتم الت لص منهةا بةي   ومن ال دير بالذكر أنه يتم تلريغ المياه العادمة الم معة بالحلر االمتصاةية بواسطة ةهاريج النضح

صةدر أو عنةد مواقةع    مناطق ملتوحة دون مراعاة للبيئة. وهنا ت در اإلسارة للا أنه ال يتم معال ة المياه العادمةة النات ةة سةواء عنةد الم    

 (.2112أريجا  -الت لصا مما يشكل خطرا علا البيئة والصحة العامة )قطم أبحاث المياه والبيئة 

 

 النفايات الصلبة
                                                                                                                                                                                                                                                         

الم موعةةة الرابعةةة للنلايةةا  ال هةةة الرسةةمية المطةةيولة عةةن لدارة النلايةةا  الصةةلبة النات ةةة عةةن      –يعتبةةر م لةة  ال ةةدما  المشةةترم  

بي البلدةا والتي تتمثل حاليا ب مع النلايا  والت لص منهةا. ون ةرال لكةون عمليةة لدارة النلايةا  الصةلبة        المواطنين والمنشآ  الت ارية

سيكل/ الشهر. وبالررم من عمليةة جبايةة هةذه     11مكللةا تم برل رسوم سهرية علا المنتلعين من خدمة جمع ونقل النلايا  مقدارها 

)بلديةة بيةت لقيةاا     % مةن هةذه الرسةوم   41دة للنلايةا  الصةلبة حيةث ال يةتم تحصةيل سةوى       الرسوما لال أنها تعتبر رير كابيةة إلدارة جية  

2111). 

 

ينتلع مع م سكان بلدة بيت لقيا من خدمة لدارة النلايا  الصلبةا حيث يتم جمع النلايةا  النات ةة عةن المنةاجل والميسطةا  والمحةال        

تم جمعهةا مةن قبةل م لة  ال ةدما  المشةترم بواقةع ياليةة مةرا  أسةبوعياا           الت ارية والطاحا  العامة بي أكياس بالستيكيةا ومن يم ي

كم عن الت معا حيةت يةتم الةت لص     1ونقلها بواسطة سيارة النلايا  للا مك  نلايا  عشوائي خا  ببلدة بيت لقيا والذي يبعد حوالي 

 .(2111من النلايا  بي هذا المك  عن طريق دبنها بشكل عشوائي )بلدية بيت لقياا 
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كتةما وبالتةالي تقةدر     1.11أما بيما يتعلق بكمية النلايا  النات ةا بيبلغ معدل لنتاج اللرد اليومي من النلايا  الصلبة بةي بلةدة بيةت لقيةا     

أريجا  -)قطم أبحاث المياه والبيئة  طنا سنويال 24211أي بمعدل  طنا 8.1كمية النلايا  الصلبة النات ة يوميا عن سكان البلدة بحوالي 

2112.) 

 

 األوضاع البيئية

 
تعاني بلدة بيت لقيا كتيرها من بلدا  وقرى المحاب ة من عدة مشاكل بيئية البد من معال تها ولي اد حلول لهاا والتي يمكةن حصةرها   

 بما يلي  

 

 أزمة المياه

 

 ذل  لعدة أسبابا منها  ا ويعودبلدةانقطاع المياه من قبل دائرة مياه الضلة التربية للترا  طويلة بي بصل الصيي عن ال

 

 .الهيمنة اإلسرائيلية علا مصادر المياه الللططينية .1

 ارتلاع نطبة اللاقد بي سبكة المياها وذل  بطب  تلي الشبكة وقدمها.   .2
 

 

 إدارة المياه العادمة

 

يام بعض المواطنين عدم وجود سبكة عامة للصر  الصحيا وبالتالي است دام الحلر االمتصاةية للت لص من المياه العادمةا وق

بتصريي المياه العادمة بي الشوارع العامة خاةة بي بصل الشتاءا بطب  عدم تمكنهم من تتطية التكاليي العالية الالجمة لنضحهاا 

اه ةحية وانتشار األوبئة واألمرال داخل البلدة. كما أن است دام الحلر االمتصاةية يهدد بتلويث المياه ال وبية والمي بمكارةيتطب  

التي يتم ت ميعها بي اآلبار المنالية )آبار جمع مياه األمطار(ا حيث ت تلط هذه المياه مع المياه العادمةا مما ي علها رير ةالحة 

للشربا حيث أن هذه الحلر تبنا دون تبطينا وذل  حتا يطهل نلاذ المياه العادمة للا طبقا  األرلا وبالتالي ت ن  است دام 

غ الحلر من وقت للا آخر. كما أن المياه العادمة رير المعال ة التي يتم ت ميعها من الحلر االمتصاةية سيارا  النضح لتلري

بواسطة سيارة النضحا ومن يم يتم الت لص منها بي مناطق ملتوحة دون األخذ بعين االعتبار األضرار البيئية والصحية الناجمة عن 

  ذل .

   

 إدارة النفايات الصلبة

 

ك  نلايةا  ةةحي ومركةاي ل دمةة البلةدة والت معةا  الم ةاورةا ويعةود ذلة  بشةكل رئةي  للةا العراقيةل التةي تضةعها                عدم وجود م

سلطا  االحتالل اإلسرائيلي أمام الهيئا  المحلية والميسطا  الوطنية والتي تتعلق بنةدار تراخيص إلقامة مثل هذه المكبا ا حيث 

)ج(ا والتةةي ت ضةةع للطةةيطرة اإلسةةرائيلية الكاملةةة. باإلضةةابة للةةا أن تنليةةذ مثةةل هةةذه  أن األراضةةي المناسةةبة لةةذل  تقةةع ضةةمن منةةاطق  

المشاريع يعتمد علا التمويل من الةدول المانحةة. وبالتةالي بةنن عةدم تةوبر مكة  نلايةا  ةةحي يشةكل خطةرا علةا الصةحة ومصةدرا               

 بضال عن الروائح الكريهة وتشويه المناظر الطبيعية. لتلويث أحوال المياه ال وبية والتربة من خالل العصارة النات ة عن النلايا ا

                                                                                                                                                                                                                                           

 أثر إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 
 

 بيت لقيا   بلدةسياسي في  الوضع الجيو
 

بةةين الطةةلطة الوطنيةةة  1221بةةالرجوع للةةا اتلاقيةةة أوسةةلو الثانيةةة الميقتةةة والموقعةةة بةةي الثةةامن والعشةةرين مةةن سةةهر أيلةةول مةةن العةةام    

% مةن  11.4دونمةا )  13.4بيت لقيا للا مناطق )ب( و)ج(ا حيث تم تصنيي ما مطةاحته   بلدةالللططينية ولسرائيلا تم تقطيم أراضي 

كمناطق ب وهي المناطق التي تقع بيها المطيولية عن الن ام العام علا عاتق الطةلطة الوطنيةة    بلدةالكلية( من أراضي ال بلدةمطاحة ال

وتشةةكل مع ةةم المنةةاطق الللطةةطينية الميهولةةة مةةن البلةةديا  والقةةرى الللطةةطينية وتبقةةا إلسةةرائيل الطةةلطة الكاملةةة علةةا األمةةور األمنيةةة 

وبعض الم يما . وال دير بالذكر أن رالبية الطكان يتمركاون بي المناطق المصنلة ب والتي تشةكل نطةبة ضةئيلة جةدا مةن المطةاحة       

ج وهةي المنةاطق التةي تقةع تحةت       نةاطق الكليةة( كم  بلةدة % من مطةاحة ال 82.1دونما ) 11832. بيما تم تصنيي ما مطاحته بلدةالكلية لل

الطيطرة الكاملة للحكومة اإلسةرائيليةا أمنيةا ولداريةاا حيةث يمنةع البنةاء الللطةطيني بيهةا أو االسةتلادة منهةا بةيي سةكل مةن األسةكال لال               
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ي الاراعيةةة بتصةةريح مةةن اإلدارة المدنيةةة اإلسةةرائيلية. وال ةةدير بالةةذكر أن مع ةةم األراضةةي الواقعةةة بةةي منةةاطق اجا هةةي األراضةة      

 (.12جدول رقم والمناطق الملتوحة )

 

 0995: تصنيف األراضي في بلدة بيت لقيا اعتمادا على اتفاقية أوسلو الثانية 20جدول                        

 بلدة% من المطاحة الكلية لل المطاحة بالدونم تصنيي األراضي

 1 1 مناطق أ

 01.4 0374 مناطق ب

 89.6 00832 مناطق ج

 1 1 محمية طبيعية

 011 03216 المساحة الكلية

 2100أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 بيت لقيا ومخطط جدار العزل العنصري اإلسرائيلي: بلدة

مةا ورد بالتعةديل األخيةر     طة  بيةت لقيةا. ببح   بلةدة كان ل طة العال العنصرية اإلسرائيلية والمتمثلة ببناء ال دار اير سلبي ومدمر علا 

لم طط جدار العال العنصري الذي تم نشره علا الصلحة االلكترونيةة لةوجارة الةدباع اإلسةرائيلية بةي الثاليةين مةن سةهر نيطةان مةن           

بيةت لقيةا    بلةدة % مةن مطةاحة   11.1دونمةا )  2111بيت لقيا ويعال  بلدةكم علا أراضي  4.3ا تبين أن ال دار يمتد بطول .211العام 

التي تشكل مصدر دخل للعديةد   بلدةالكلية(. وتشمل األراضي المعاولة ال اء األكبر من المناطق الملتوحة واألراضي الاراعية بي ال

 (.13جدول رقم ) بلدةمن العائال  الللططينية بي ال

 محافظة رام اهلل –: تصنيف األراضي المعزولة غرب جدار العزل العنصري في بلدة بيت لقيا 13جدول رقم              

 العدد تصنيف األراضي المساحة )بالدونم(

 1 مناطق ملتوحة 1821

 2 أراضي جراعية 1.1

 3 منطقة ال دار 88

 المجموع 2055

 2100أريج  -نظم المعلومات الجغرافية المصدر: قاعدة بيانات وحدة 

 

 

 بيت لقيا بلدةاألوامر العسكرية اإلسرائيلية الصادرة في 
 

 بلةدة الطلطا  اإلسرائيلية بنةدار سلطلة من األوامر العطكرية لمصادرة األراضي لبناء جدار العال العنصةري علةا أراضةي    قامت 

 بيت لقيا. بيما يلي مراحل لةدار هذه األوامر  

 

    األمةر العطةكري  ( 04/اإلسةرائيلي رقةم/T87         ةةدر بتةاري  الثةامن مةةن سةهر تشةرين يةاني مةن العةام  )ويصةادر مةةا   2114

 قبية.بيت عنانا قطنة ودونما من أراضي قرى بيت لقياا  311طاحته م

 ( 103/03األمر العطكري اإلسرائيلي رقم/T ةدر بتاري  الرابع عشر من سهر كانون أول من العام  )ويصادر ما  2113

 بيت لقيا لبناء جدار العال العنصري.  بلدةدونما من أراضي  .11مطاحته 

 األمر العطكري اإلسرائيلي ( 104/03رقم/T ةدر بتاري  الرابع عشر من سهر كانون أول من العام  )ويصادر ما  2113

 دونما من أراضي قرى بيت لقياا بيت نوبا وبيت سيرا ألررال أمنيةا لبناء جدار العال العنصري.  2047مطاحته 

 ( 105/03األمر العطكري اإلسرائيلي رقم/Tةدر بتاري  الرابع عشر من سهر كانون  )  ويصادر ما  2113أول من العام

 دونما من أراضي قرى بيت لقياا بيت نوباا ةلا وبيت سيرا ألررال أمنيةا لبناء جدار العال العنصري.  482مطاحته 

    ( 105/04تعديل علا األمر العطةكري اإلسةرائيلي رقةم/T         ةةدر بتةاري  الثاليةين مةن سةهر كةانون أول مةن العةام  )2114 

دونما من أراضي قرى بيت لقياا بيت نوباا ةلا وبيت سيرا ألرةرال أمنيةةا لبنةاء جةدار العةال       482ويصادر ما مطاحته 

 العنصري.  
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 ( 22/03األمر العطكري اإلسرائيلي رقم/T  ةدر بتاري  )  ويصةادر مةا مطةاحته     2113مةن سةهر آذار مةن العةام      ال ةام

 ار العال العنصري. دونما من أراضي قرى بيت لقياا بيت نوبا وبيت سيرا لبناء جد 42

 ( 66/05األمر العطكري اإلسرائيلي رقم/T ةدر بتاري  الرابع عشر من سهر آذار من العام  )ويصادر ما  2111

 دونما من أراضي قرى بيت لقياا بيت عنان وخربثا المصبا  لبناء جدار العال العنصري.  431.2مطاحته 

  اإلسرائيلي رقمتمديد سريان ملعول األمر العطكري (/04/T87 الصادر بتاري  الثامن من سهر تشرين ياني من العام )

 قبية.قرى بيت لقياا بيت عنانا قطنة ودونما من أراضي كل من  311والذي يصادر ما مطاحته  2114
 

 

 بيت لقيا بلدةالخطط والمشاريع التطويرية المنفذة والمقترحة في 
 

 المشاريع المنفذة
 

 (. 14عدة مشاريع خالل خمطة سنوا  الماضية )ان ر ال دول رقم بتنليذ  بيت لقيا بلدية تقام

 

 الماضية سنوات خمسة خالل لقيا بيت بلدية نفذتها التي المشاريع: 14جدول 

 الجهة الممولة السنة النوع اسم المشروع

 وجارة المالية 2111 / ةحيخدماتي سيارة لسعا  للبلدةسراء 

 اتحاد كرة القدم الللططيني وبلدية بيت لقيا 2111 خدماتي د كرة القدملنشاء لستا

 ةندوق البلديا  2112 بنية تحتية م مع المدارس تعبيد سارع

 ميسطة أنيرا 2112 خدماتي بيت لقيا بناء م مع ال دما  ومقر نادي اتحاد

 بتبرع من الطيد لبراهيم ةيام 2118 تعليمي بناء مدرسة بنا  بيت لقيا

 ةندوق البلديا  2118 بنية تحتية مشروع لنارة الشارع الرئيطي

 2111بلدية بيت لقياا  المصدر:

 

 المشاريع المقترحة
  

 ا للا تنليذ عدة مشةاريع خةالل األعةوام القادمةةا حيةث تةم      وسكانه بلدةبي البالتعاون مع ميسطا  الم تمع المدني  بيت لقيا بلديةتطلع ت

ا والتةي قةام بتنليةذها معهةد األبحةاث      بلةدة يع خالل ورسة عمل التقييم الطةريع بالمشةاركة التةي تةم عقةدها بةي ال      تطوير أبكار هذه المشار

 القدس )أريج(. وبيما يلي هذه المشاريع مرتبة حط  األولوية من وجهة ن ر المشاركين بي الورسة  –التطبيقية 

 

 مياه العادمة.لحل مشكلة الالحاجة للا توبير سبكة ةر  ةحي  .1

 الحاجة للا ت ديد سبكة المياه. .2

 الحاجة للا العمل علا تطهيل عملية تطويق اإلنتاج الاراعي خارج بلططين. .3

 الحاجة للا توبير مشروع الستكمال بناء مقر النادي ولي اد مقر للمركا النطوي. .4

 الحاجة للا توبير مشاريع إلقامة آبار جمع جراعية. .1

 الحاجة للا دعم المشاريع الاراعية. .1

 لحاجة للا لي اد مشاريع الستصال  المايد من األراضي ال بلية.ا ..

 الحاجة للا لي اد وتوبير مشاريع لشق طرق جراعية لضابية وتيهيلها. .8

 الحاجة للا تاويد الماارعين بالبذور المحطنة واألسمدة واألدوا  والمبيدا . .2

 الحاجة للا دعم المشاريع الاراعية والدواجن واألبقار.  .11

 ا عقد ندوا  للتوعية الاراعية والبيئية.الحاجة لل .11

 الحاجة للا توبير مصادر دعم ألسعار المياه للماارعين. .12
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 بلدةلاألولويات واالحتياجات التطويرية ل
  

وجهةة   مةن  بلةدة ا األولويةا  واالحتياجةا  التطويريةة لل   11من نقص كبير بي البنية التحتية وال دماتية. ويبين ال دول رقم  بلدةتعاني ال

 .بيت لقيابلدية ن ر 

 

 لقيا بيت بلدة في التطويرية واالحتياجات األولويات: 15جدول 

 القطاع الرقم
بحاجة 

 ماسة
 بحاجة

ليست 

 أولوية
 مالحظات

 احتياجات البنية التحتية

  *   سقا أو تعبيد طرق 1

 كم 1   * لةال / ترميم سبكة المياه الموجودة 2

  *   سبكة المياه القديمة لتتطية مناطق جديدة توسيع 3

  *   تركي  سبكة مياه جديدة 4

  *   ترميم/ لعادة تيهيل ينابيع أو آبار جوبية 5

   * بناء خاان مياه 6
 متر مكع  1111

 كم 11   * تركي  سبكة ةر  ةحي .

   *  تركي  سبكة كهرباء جديدة 8

 حاوية 111   * حاويا  ل مع النلايا  الصلبة 2

  *   ل مع النلايا  الصلبةسيارا   11

    * مك  ةحي للنلايا  الصلبة 11

 االحتياجات الصحية

 مركا ةحي   * بناء مراكا/ عيادا  ةحية جديدة 1

   *  لعادة تيهيل/ ترميم مراكا/ عيادا  ةحية موجودة 2

    * الموجودةسراء ت هياا  طبية للمراكا أو العيادا   3

 االحتياجات التعليمية

 المرحلة األساسية والثانوية   * بناء مدارس جديدة 1

 المرحلة األساسية والثانوية   * لعادة تيهيل مدارس موجودة 2

    * ت هياا  تعليمية 3

 االحتياجات الزراعية

 دونم 111  *  استصال  أرال جراعية 1

 بئر 1.  *  لنشاء آبار جمع مياه 2

 براك  21  *  ائر/ بركطا  مواسيبناء ح  3

   *  خدما  بيطرية 4

 طن سنويا 1111  *  أعال  وتبن للماسية 5

  *   لنشاء بيو  بالستيكية 1

  *   لعادة تيهيل بيو  بالستيكية .

   *  بذور بلحه 8

   *  نباتا  ومواد جراعية 2

  .2111بلدية بيت لقياا المصدر: 
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  المراجع

 

 بلططين. -رام اهلل. .211(ا التعداد العام للطكان والمطاكن والمنشآ ا 2112مركاي لإلحصاء الللططيني )ال هاج ال 

 بلططين. -ا بالدنا بلططينا ال اء الثامنا القطم الثانيا دار الهدىا كلر قرع1991 الدبا،ا مصطلاا 

 2111ا بيت لقيا بلدية. 

 ( ا 2112سلطة المياه الللططينية) رام اهلل. بلططين2118المياه بي الضلة التربية عام تاويد واستهالم . 

 قاعدة بيانا  وحدة ن م المعلوما  ال ترابية واالستشعار عن بعد. بيت  .2112القدس )أريج(ا  -معهد األبحاث التطبيقية

 بلططين. -لحم

 عن بعد. تحليل است داما   . وحدة ن م المعلوما  ال ترابية واالستشعار2112القدس )أريج(ا  -معهد األبحاث التطبيقية

 بلططين. -بدقة عالية نصي متر. بيت لحم  - 2111األراضي لطنة 

 بلططين. -(ا قاعدة بيانا  قطم أبحاث المياه والبيئة. بيت لحم2112القدس )أريج( ) –معهد األبحاث التطبيقية 

  ا قاعدة بيانا  المدارس رام اهللاب ة مح -. بيانا  مديرية التربية والتعليم 2111وجارة التربية والتعليم العاليا

 بلططين.  -رام اهلل(. 2111/2111)

 ( وجارة الاراعة الللططينيةMOA ا)بلططين. -رام اهلل(. 2118/2112) رام اهلل. بيانا  مديرية جراعة محاب ة 2112 

 

 

 


