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 تقديم
 

اعا ننلاز اعننمزمزصال سنن ياأ   نني ياألننهاأل نن هاز سونن حاز   نن  فاطدننلطلةاطنسيننجا  نننامط ننجااألنن ل ا نني مان اقلنن ازنل  اطأألننلزيا
ألعانن ما  ننباألنن اا ننممهالننطزسيهاز   نن  الننفا نن هاز ننمطن اط  ننما نننم از اعننل اقلنن ا عننحااطزلعنن يااقننطحا نن امطناز عنن  حا  نن ن

ز    هاطاطميع انحاز عغلزليجاطس    نحاز    سيجاطزالعاأل قيجاطزاللا  ميج اطز افاياحا س  زياقلين اوقمزماز سنناطأللزععانن ا
ا:ز اعمزما س  زياقل ازن  از ا  يجاطل حاز  ي   صاطزاس  از قلزلزص اطاس صاز سل يجاز أللععيجا دلطلةااس ي 

 اطز نن  اي ننممامطليننجاوعننلز از اعننمزما ع ننلا ننسطزص ا يننثااننسلا4000 عنن حاا2زال اننمزحا قنن سطهاز   نن  زصاز ع ألننجاللننحا 
وعلز ااعمزماق حا ل   هاطز أل   هاطاعمزماملزقفا ناق لا سطزصاأطاألناألها  نماطلنباأ  ن حالنلزلا)ا5لقلةاا3ز أل مةا

 (.  اي ملاقهال ي از  لنجاز طنسيج اطاعمزما لألس آصا ناسأل ا سطزصاأطاألناألها  مز اعمزماز س لاز 

 ز اع طباألصاز اط ي صاز مط يجا طناوعلز از اعمزمزصاطألصاللزلاز ألعل ازاللا  م اطزالعاأل قفا ألألحاز ألا مةا ان لي ا
لزلاو ن اأهاز اعنمزمزصاا ن نا ا ينثاي نيلاز قن4080 طناز  لس ألجاز ع  ألفا اعنمزمزصاز  ن  هاطز أل ن  هاا44/2/4005

أل ملزياأ   ي يا لاسنيناز سأل  ف اطي ثاز مطنازنقد  اقل اوعلز ااعمزماطز ما ل ن  هاطز أل ن  هاقلن ازنلنناسن نا
ا  ننجا ي س اننن ا لأل نناسمأليه اطنلننبازنألننيهاز عنن حااس ينن ا لسنن ألجا4082-4005طز اننفااألاننماألننهاا4080مطلةااعننمزمزصا  اطز 
 .4080مطلةااعمزمزصا

ا
زا لامزينننماز ألاطز ننننالنننفاز نلنننباقلننن از  ي سننن صاطز ألو نننلزصاز   ننن  يجاز ألطثطلنننجاألنننهال نننناز أل ننناسمأليهالنننفازنلزدنننفاطسونننلا

ز  ل نننيسيج اطس  ننجاألننهاع سننباز ألو  نن صاز   طأليننجاألننهاأعننناطدننصاز سنننناطل ننحاز  ي  نن صاطزاسنن  از قننلزلزص ااطز نناأللزلا
لفاطز األلزلاز ا عاطأل ن ملةازنلزدنفاطقنمناز  ن  هاطز اعألعن صاقمحازال اقلزلالفاز ألسنقجاسايعجاز األلزلاز عمطزهاز  لز ي

ز   سيجاط س  اعمزلاز دحاطز اط ص اطز األلزلاز  ي   صاز عمطزسيجااع ها   سن اطز انمزحالدن ي از  نناز سنن  فا ألن الينن از قنم ا
ليلا ي سن صاألطثطلنجاقسننن اوالاطز  ع نيهاط نباز عنطمةاطز  نمطم اط   ان  فاطعننطمااغينلزصا ي لينجالنفا نا از ألعنن الصاالايأل نهاانطا

طاأل  ي األصااطعن صاز عن ما لأل   ألجالفاا قيباأ مز ازن  يج اطز افاالااا قباوالاألهاس ناألو لزصا.ااألهاس ناز اعمزم
ألاسطقجاقهاز اقمحاطزاع   صاز اغيلالفاز ألعن الصاز  ن  سيجاطزالعاأل قينجاطزاللا ن ميج القنما   نلاز عنن ماز ألل نم ا    ن  ا

ا.4002فاز ا ديلا اس ي از اعمزماز ع حا ل   هاطز أل   هاطز ألس آصاز  ل نيس
ا
 

 ايقنطحا4002طلنفاونن لاز ناعمزمزصاز عنن ماز ألل نم ا    ن  از  ل ننيسفا اس ين از اعنمزماز عن حا ل ن  هاطز أل ن  هاطز ألس نآصا
طس نلاطا لينناز  ي سن ص اطيعا نلاز عن ما إقمزماألعألطقجاألهازنم جاز س  جا عألليجاز الأليما أل ايسمحاوغلز ااط يماز أل ن  يحا

م يننناز اعألعنن صاز  نن  سيجاز  ل نننيسيجاأ ننما نن هازنم ننج ا يننثاز عألننصا ننيهاز سنن  يايهاز مزليننجاطز عغلزليننجا لاعألعنن صاطينناحالينن ا
ا.وقن  ا نااعألصالألماألعيهاألا ل نا  باألطلع از عغلزلف

ا
 

 
 لؤي شبانه. د 7002آب، 
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از   نازنطن
 مقدمة

 

لنلباز اعننمزمالنفاز أليننمزه ا ينثاينناحا  القاألن ماقلينن ايعا نلام ينناز اعألعنن صاز  ن  سيجاز  ل نننيسيجاأمزةال ي نيجالننفااسونيحاقألنننا
ا ميماألع الصاقألناز أل لليهاطز ألنلزل يهاطز عنمزميه اطا ناسمحالألنطماز اعألعن صاز  ن  سيجاز  ل ننيسيجالنفاقأللينجا نمحاألسن نبا

مسنن ناز  ي سنن صا  ننبان يعننجازن نن لجاز ألاعلقننجا ننن زاز ع سننباقلنن ا  لننجاز أل نناطي صاز ألنلط ننج ا ألنن اينناحاس نن لاز  ي سنن صاز عننم اطز 
ز س  ننجا نن ع از ألو ننلزصاط   ننجاألعيسننجاألننهاأل نناسمألفاز  ي سنن صاقلنن األ نناطصاز اعألننصاز  نن  سفاطس  ننجا لألسننننيهاز نن يها

ا.ي اسمألطها  هاز  ي س صالفاقألليجااسأليجا  هاز اعألع صاطانطيل  
ا

    ن  ها  ن نامز نحاأل   جاألنها ننحازنل األأ ط نجاق  لةاقهايعل از اعألصاز    سفاز  ل نيسفانغلز او    يجا أس ا
ا ط ننن ا ننلنجاومزليننجال ننأليج اأطاأيننجاأل نن  جاألننها نننحازنل األأ ط ننجا    نن  ها  نن نامز ننحاطألس  ننلجاعغلزلينن ياقننهاأ ااعألننص 

ا.ألع طلا ن  اطألعال ا ن اقللي ياط ي ا ن ا لنجاومزليجاأل اقلج
ا

 اا نن ينا عسننجاطنسيننجاألننها8992اطلننفاأللز ننناز ا دننيلا لاعننمزماز عنن حا ل نن  هاطز أل نن  هاطز ألس ننآصا8992طلننمااننحالننفاقنن حا
ألسال از طمزلزصاطز ألو   صاز ألعسيجاطألهادألسن اطمزلةاز   حاز أل لفا قمزمام ينا لاعألع صاز    سيجاز  ل نيسيجالفا يسن  ا
طسنن ناز ع ننلاز  ننسطزصاز أل دننيجانننلأازسا لنن يا  يننلزياقلنن اقننمماططدننصاز اعألعنن صاز  نن  سيج ا يننثاونننلصااعألعنن صاعميننمةا

سلصا أل ااحادحاز عميماألهاز اعألع صاز    سيجاز  غيلةا اعألع صاأ  ل اطانطلصااعألع صا غيلةا  سنصاطزسا صااعألع صاأ
ا.ليأل ا  باعم األهااعألع صاأسلصا ا  حازآلهااعألع صاأل اقلج

ا
 ااننحاا نن ينا عسننجا4002ط سايعننجا نن هاز اغيننلزصاط سنننطةاأ   ننيجالننفاز ا دننيلا لاعننمزماز عنن حا ل نن  هاطز أل نن  هاطز ألس ننآصا

هاألسالنن از ننطمزلزصاطز ألو  نن صاز ألعسيننجا قنن مةاملز ننجام يننناز اعألعنن صاز  نن  سيجاز  ل نننيسيجاطانننطيلها  يننثايع نن اطنسيننجاألنن
ز اغيننلزصاز اننفانننلأصاقلنن األ از طزلننص اطلننمال ألننصا نن هاز لعسننجا ملز ننجاز ننم يناطانننطيلها ألنن االاياعنن ل األننصااعلينن از اعألننصا

ا. حاز أل لفز    سفالفاز عن ماط أل اياطزلباألصاللزلزصاطمزلةاز  
ا

قلن اا  لجاز اعألع صاز    سيجاز افاا نيهاطعنطما ن  هالينن ا غن از سونلاقنهاقنمم ح اط  نمازقاألن مزياي األنا  زاز م يناقل ا
 ااعألعن ياا557 اطلنما لنعاقنمم  ا4002أل نلطعاا نميثاسنلز ناز اعألعن صاز  ن  سيجاز  ل ننيسيجاقن حااسا  جاز عألنناز ألينمزسفالنف

ا  عجا  نناأل  لونجاألنهاأل  لون صازنلزدنفاز  ل ننيسيجا ن  لغايهاز عل ينجاطز سعليمينج ا ألن اطيطدحاز م يناأ أل  از اعألع صاز 
 اطأ نن  صازآلهاعننم زياألننها8992اننحااطدننيحاز اعألعنن صاز  ننغيلةاز اننفا  سننصاألطعننطمةالننفام يننناز اعألعنن صاز نن  ازقننماقنن حا

ا.اعألع صا  يلةاألع طلة اطي يهاز م ينا   مالألما نااعألصا   سف
ا
ا
ا
ا
ا



 :يلأهمية إعداد الدل
قنمزمالألنطما نن ااوقمزمالطز حاألط مةان أل  از اعألع صاز    سيجاز  ل نيسيجاز ق  ألجا   ين ياوها .8 لنفازنلزدنفاز  ل ننيسيج اطز 

 ننننناا ننن مناز ألعلطألننن صايا يأل نننها طز ننننان ال نننناز ألعلطألننن صاز   ننن  يجاز أل ط ننن جا ألطزلعنننن از عغلزلينننجاقلننن از سنننلز ن
ز  لألعي صاز ألسال جا   ناق حاطسونحاز ألعلطألن صاز عغلزلينجا  ن ناسن لااطز سلز نا يها  لجاز ألو   صاز أل اعأللجا  مح

(GIS). 

وهازسا  انليقجا ا  جاأ أل  از اعألع صاز    سيجا يها سلاطآسل اأطا يهاألو  جاطأسلص اط ا او زا  سصاألط نمةا .4
لنننلزماطز ألو  ننن صا نننيهازناقلننن األ ننناطصاز ألو  نننجاس  نننن  ايععنننناوأل  سيننن صاا ننن مناز ألعلطألننن صاز أللا ننننجا نننن ا نننع  ياعنننمزيا

زنسننلص اط نن زاي نن ناز ننن ع ازن  ننلا لعنن ألليهالننفاألعنن ناز ألعلطأل ايننجا  نن ناقنن ح اطسوننحاز ألعلطألنن صاز عغلزليننجا  نن نا
 نن هاالا ننماألننهااط يننمانليقننجا ا  ننجاأ ننأل  از اعألعنن صاز  نن  سيجا نن  لغايهاز عل يننجاطز سعليميننج اطاط يننماز لألننطمالسنن ل ا

 . اعسباا لزلاز عألناس   الفاز ألو   صاز ألسال جا صاز  ل نيسيجز أل اعأللجالفا  لجاز ألو   صاطز طمزلز

ا.أل  ط جاز    واقل از أل ألي صاز عل يجا لألطزلصاز عغلزليج .3
ا
ا



از   ناز ث سف
 آلية إعداد الدليل

 
 اطلنننباآ ينننجاأل نننممةا4002 اأطاز ننن  اانننحاانننطيلهاقننن حا8992اننحاوقنننمزمام ينننناز اعألعننن صاز  نن  سيجا نننطز از ننن  اأقنننمالننفاقننن حا

جا نننطز األنننها ينننثاا مينننماز اعألعننن صاز ألعاألنننمة اأطاألنننها ينننثاا مينننمالألنننطما ننن هاز اعألعننن ص ا  ننن نايدنننألهاوأل  سينننجاطألألسنعننن
ا.ز اعميناطز انطيلاقل ا  زاز م ين اطليأل ايلفا لحاآل يجاز عألناز افااألصالفاوقمزماز م ين

ا
 :7222آلية إعداد دليل التجمعات السكانية . 7.7

ا: صاز    سيجاز  ل نيسيجاطلألطما  هاز اعألع صاطلبازآل يجاز ا  يجاحاا ميمال  ألجاز اعألعا8992لفاق حا
  با   جاا8/50000قل از سلز ناز ن طغلزليج اازقاأل مزيا(اCentroid)احاا ميماز ألطزلصاز  ل يجا سقنجاط ناز اعألصا .8

ألننهاز  ننلباز  ننمزثي صاز أل ليننج اطاننحا عننما  ننماالاي ننن ا  نن ناألا ل نننا  ننباألطلعننن از عغلزلننفاألننهاز  ننأل نا لعسننطباطا
اا. لغلب

 اططدننصاانننملاا0005يا ننطهاألننهاأل ننصاس سننن ص ا  يننثاا ننمأا نن  للحااا نن قمي يااألا ل ننن يااطنسينن يااأقنننفا نننااعألننصالألننمزيا .4
 .سأل  فا يهالألما نااعألصاطآسلاط  ما ا  جاز ألع نالفاز أل اق نا د لجالألماطنسفانيجااعألع صا   سيجاعميمة

ا85   ينن يا)اننيهاأل  لوننجاطألسنقا82 ننس  ازن ننلطب اطلننما لننعاقننمم  ااننحاالايننباز أل  لونن صالننفازنلزدننفاز  ل نننيسيجا .3
 أل  لوجاعسيه اثحاز ناعألناانملااسأل  نفا نيهالألنما نناأل  لونجاطأسنلص اا08 األصاز  م ا للحا(أل  لوجاطألسنقجاطز مة

 : اط س  اقلي ااحاا ميماز أل  لو صاطلألطم  ا أل ايلفال ايع باز اغيلزصالفا   جاوللزلاأل  لو صاعميمة

 الرمز المنطقة/ المحافظة ز للح

 08 عسيه .8

 05 نط    .4

 80 نط  لح .3

 85 س  ل  .2

 40 للقيليج .5

 45  ل يص .2

 30 لزحازهللاطز  يلة .2

 35 ألي  اطزنغطزل .1

 20 ز قم  .9

 25  يصا  ح .80

 50 ز سلين .88

 55  أل ناغمة .84

 20 غمة .83

 25 ميلاز  لح .82

 20 س سيطس  .85

 25 للح .82



س سنن صا  يننثاا2ألننها(الننفا نن زاز ننم ين)ااننحامألننجالألننماز أل  لوننجاألننصالألننماز اعألننصاز ننطنسفا يا ننطهالألننماز اعألننصاز عميننما .2
قنهالألنماز اعألنصا(األهاز ي  لاأيد ا)اا2-3اع لاز س سجازنط  اطز ث سيجاألهاز ي  لاقهالألماز أل  لوج اطز س س صاألها

 .ز طنسفاز ألا ل ن

 

 :7222التجمعات السكانية  آلية إعداد دليل. 7.7
أل طسننجاألننهاألألثلننيهاقننهاز عننن ماز ألل ننم ا    نن  از  ل نننيسف اططمزلةاز اسنننيناطز اعنن طهااننحاا نن ينا عسننجاا8999لننفاقنن حا

 إقننمزمال  ألننجا نن  لغايهاا ا يننثال ألننصاز لعسننجز ننمط ف اططمزلةاز   ننحاز أل لننف اطز ألل ننماز عغلزلننفاز  ل نننيسف اطع ألعننجا يلميننص
ج ا أ نأل  از ألطزلنصاز ألأ ط نجالنفازنلزدنفاز  ل ننيسيج اط  نمازقاألن مزاقلن اقأللين صاز ا قنباز أليمزسينجاز اننفاز عل ينجاطز سعليمين

 اطل  ألجا   لألطماز طنسيجا لاعألع صاز  ن  سيجا ألن ا نطاألا نصالنفا8992األصاس ناز اعمزماز ع حا ل   هاطز أل   هاطز ألس  صا
 :زقاأل مزياقل األ ايلفا8999ناز اعألع صاز    سيجاطلمااحاوقمزمام ي.از عن ماز ألل م ا      از  ل نيسف

احاألس ل جانليقنجا  نواط ا  نجاز نحاز اعألنصا ن  لغايهاز عل ينجاطز سعليمينجاألنهال ننا عسنجااسألنيناا نألي صازنألن  هاطز ألطزلنصا .8
ز عننن ماز ألل ننم اا:ز عغلزليننج ا أل نن ل جاألسا ننيهالننفا نن زاز ألعنن ناطألسننمط يهاقننهاقننمةاألو  نن صاططمزلزصاطنسيننجاط ننف

ع ألعنجاطاز ألل نماز عغلزلنفاز  ل ننيسف اطاطمزلةاز   نحاز أل لنف اطاطمزلةاز اسنيناطز اعن طهاز نمط ف اطا   از  ل نيسف ا   
 يلاميص ا يثااحازالقاأل ماقل از لغنجاز عل ينجاز   ن  ا أ ن  ا  ا  نجاأل نألي صازنألن  ها لألن اأأل نها  نم اطزقاألنمصا

ينل ا ا  جاألط مةا لألق نصاز ع ألجاز افااا للالفاأ أل  ازنأل  لرنج ام، لخ خنج اسخ  هاز ألل  نجاألثننااأ نط اأ،حب ا ،ينص ا ،ينل ااخنْن اس،
يه ا  ل األلزح األملقج اسم ج اطزم   .لأ  اق،

  ا  نجازن ننأل  ا   لغننجاز سعليميننجازقاألننمصاز لعسنجانليقننجاز  ا  ننجاز اننفاا ساننن امز نلةاأل نن  جالل نننيهالننفاقنننمازالساننمزب ا .4
باطز سلز ناز ع ألجاطز ا  يليجاطسلز ناز أل   جاز  ل نيسيجاط طاأل ااحازقاأل مهاطز افاونلصا ألطع ن ا ناز س لزصاطز طث  

 .لفا ا  جا  زاز م ين

)اااااااااانيهانفاز ألععننننننحاز عغلزلننننننفا  ل نننننننأل اطلمصالننننننن  لو صا نننننننأل  از ألنننننننجاأ ننننننن  باقلنننننن ازقاألنننننن ما ا  نننننننحازالانننننناننننننن .3
PALESTINE - Index Gazetteerيننصا  ننح اطاأل  لونن صاز قننم  األننصاودنن لجازال ننحاز عل ننفا ننيهالط ننيها (اا 

 لألو  نن صاطز ننطمزلزصااط  ننما اث يننصازال ننحاز عل ننفاز انن ليسفا ننن هاز اعألعنن ص اطياننلماز ألعنن ناأل اط نن ياا طألي نن ا ز سلينننطا
ز ألسال جاال اسمزحازال حاز عل فاألصا ا  جازال حا   لغجاز سعليميجاأطاأ األسنأل ا ن هازن نأل  ازنل عنجاط  نما ننا  نبا

 .ي صاز  سيجاز ألاطللةا مي ز اي ع ا اطز اقس

 اط ننفاا ننألنا8992اننحا نن  ماطدننصاأقننمزماز  نن  ها  ننباز سانن  جاز سن  يننجا لاعننمزماز عنن حا ل نن  هاطز أل نن  هاطز ألس ننآصا .2
طالاي ألنااقميلزصاقمماز    هاز  يها حاياحاقنم حاا84/8992/اا42-80اس ناز  الةاألهاز    هاز  يهااحاقم حالع يا
ميجاط   مااقميلزصاقمماز    هالفا  ماز عم األهاأل  لوجاز قم اطز   ادألا او نلز يناقل ادط اسا  جاز ملز جاز  ع

ا.ااا8922قسطةا عيماز ا  ن ا أللزدفاز  ل نيسيجاق حا
ا

 :7002آلية إعداد دليل التجمعات السكانية  6.7
 اط  ننهاألننصازاسنن  ا8999حاطلننفاقنن ا8992 ننس  ازآل يننجاز اننفاانحازا  قننن الننفاقنن حاا4002انحاوقننمزمام يننناز اعألعنن صاز  نن  سيجا

ز علز زصاز  مألجاز افايقادين از اغييلاطز انطلاز   ا  نالفاز اعألع صاز    سيج ا يثاانحاا ن ينا عسنجاطنسينجا اننطيلا
 اطل ألنننصاز لعسنننجا نننإعلز األننن ايلنننفانسننن از اغيينننلزصاز    نننلجا عنننيها8992طاعنننمينام ينننناز اعألعننن صاز  ننن  سيجاز ننن  ازقنننماقننن حا

ا:زالقا  ل



 ا8992ز طنسيننجا ملز ننجال  ألننجاز اعألعنن صاز  نن  سيجاز ننطزلمةالننفام يننناز اعألعنن صاز نن  اأقننمالننفاقنن حاال ألننصاز لعسننج .8
طل لسان األصاز ني  صاز أل ليجاز ألعاألمةا مصاطمزلةاز   حاز أل لفاطألصال  ألجاز اعألع صاز أل اسمألجالفاطمزلةاز مزسليج ا

صاأل اقلج اأأل از اعألع صاز افاالايطعما نن اطألهاثحااحاا ميماز اعألع صاز افا ن ا لنجاأل ليجا يثازقا لصااعألع 
 ي ننجاأل ليننجالقننمااننحاملز ننجاألطلعننن از عغلزلننفاط عننم  اقننهاز اعألعنن صاز ألعنن طلة اط نن  مااننحاا ميننماز اعألعنن صاز اننفا

طألهاثحااحااا يصا  هاز اعألعن صا(از  نل    اطز أل   اطز  ل از   ف اطعألصاز س  ي ص)امطم  ا   سمأل صازن   يجا
و زا نن هايأسنن األسنن اسمأل انن اطألاطز ننناسطقنن ياألنن اعغلزلينن ياألعنن  اأألنن از اعألعنن صاز  ننغيلةاز  عيننمةاا اعألننصا  يننلاألعنن طل

ا.عغلزلي ياقهاأ ااعألصاألع طلالقمااحاز  ق  اقلين ا اعألع صاأل اقلج
 ا.8992ل ألصاز لعسجا إقن  از اعألع صاز عميمةالألطماعميمةاطلبازآل يجاز افاز اسمألصالفاق حا .4
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 محافظة جنين
 مالحظات Locality Name التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل

   Zububa 010005 مخ ،ط خ  1 1

   Rummana 010010 ل،ألر سخج 2 2

سِّم 3 3    Ti'innik 010015 ا،ع،

   At Tayba 010020 ز نخيخ خج 4 4

   Arabbuna'  010025 قخلخ بطسخج 5 5

   Al Jalama 010030 لخألخجز عخا 6 6

   Silat al Harithiya 010035 ز   ل،ث،يرجا يلخجخا 7 7

   As Sa'aida 010040 ز  خع ي،مخة 8 8

   Anin' 010045 قخ س،يه 9 9

   Arrana' 010050 قخلرزسخج 10 10

يل 11 11    Deir Ghazala 010055 غخمز خجام،

لخ خجخاأ طااا ألن Faqqu'a 010060 لخقبطقخج 12 12 سخقخل س،  ط خلخغخ خجاقخ

لخ خج 13 13 طااس،    Khirbet Suruj 010070  ،ل،

   Al Yamun 010080 ز يخ أل،طه 14 14

   Umm ar Rihan 010085 ز ل،ي خ هاأ،حبا 15 15

   Kafr Dan 010095 مزها خ خل 16 16

لخ ،ج 17 17    Khirbet 'Abdallah al Yunis 010105 قخ خمخازهللاز يطس، اس،

   Dhaher al Malih 010115 ز ألخ  ،حاوخنخل 18 18

نخعخج 19 19 ل،يرجا خلخ لخ ،جااا ألن  Barta'a ash Sharqiya 010120 ز  خلخ يماز  خيخ س،   خع،

لخج 20 20    Al 'Araqa 010125 ز عخلخ

أل،ي ص 21 21    Al Jameelat 010135 ز عخ

 لخ  ،طبطأ،حبااال م  خلطعا ،يصاألخااا ألن Beit Qad 010140 ل ما ،يص 22 22

   Tura al Gharbiya 010145 ز غخلخ ،يرجانطلة 23 23

ل،يرجانطلخة 24 24    Tura ash Sharqiya 010150 ز  خلخ

يرج 25 25 أل،    Al Hashimiya 010155 ز ن  ،

يخماسخمخ خج 26 26    Nazlat ash Sheikh Zeid 010165 ز  خيخ امخ



 مالحظات Locality Name التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل

   At Tarem 010170 ز نخل،ح 27 27

لخ ،ج 28 28  Khirbet al Muntar al 010175 ز أل،سخنخ لاز غخلخ يِّجاس،

Gharbiya 
  

سيه 29 29 يخجا خ  حااا ألن Jenin 010180 ع، يخنل د  ، نلخبااز سخ طقخ
يخنخ ص  ز  ،طخ

يرح 30 30 سيهاأل،سخ    Jenin Camp 010185 ع،

لخ ،طه 31 31    Jalbun 010190 عخ

   Aba' 010195 ق    32 32

لخ ،ج 33 33    Khirbet Mas'ud  010200 (قلزباز مطزل)ألخ خعطمااس،

لخ ،ج 34 34 ليِّجاس،  Khirbet al Muntar ash 010205 ز أل،سخنخ لاز  خلخ

Sharqiya 
  

يرجاا ألن  Kafr Qud 010210 ل،طما خ خل 35 35  ز ألخسخ ،

يل 36 36 عي ام،    Deir Abu Da'if 010215 ز طادخ

ليه 37 37    Birqin 010220  ،لخ

   Umm Dar 010225 مزلاأ،حبا 38 38

لخع ها 39 39    Al Khuljan 010230 ز س،

   'Wad ad Dabi 010235 ز دخ ،صاطزم  40 40

   Dhaher al 'Abed 010240 ز عخ خماوخنخل 41 41

 (ز ق، ،طل)ل،يق ااا ألن  Zabda 010245 مخ خمخة 42 42

   Ya'bad 010265 يخعخ خمخا 43 43

   Kufeirit 010275  ، خيخل،صخا 44 44

   Imreiha 010285 وأللي ج 45 45

   Umm at Tut 010295 ز اطصاأحبا 46 46

   Ash Shuhada 010300 ز  ،نخمز ا 47 47

لخقخأل،ط  48 48    Jalqamus 010305 عخ

   Al Mughayyir 010310 ز أل،غيِّل 49 49

لرج 50 50    Al Mutilla 010315 ز أل،ن،

   Bir al Basha 010320 ز  خ  خ ا ،يل 51 51

   Al Hafira 010335 (قخلرز خ  خ ،يلخةا)از  خ ،يلخة 52 52



 مالحظات Locality Name التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل

لخ ،جااا ألن  Qabatiya 010340 لخ  نخيخج 53 53 يهس،   خ خع،

أل يخلخةاا ألن  Arraba 010370 قخلرز خج 54 54  ز دخ

 سِّيهاخااا ألن Telfit 010385 ا،لخ ،يص 55 55

   Mirka 010395 أل،لخ خج 56 56

   Wadi Du'oq 010400 مخق،طباطزم  57 57

ألخج 58 58 يمخةالخ خ م،    Fahma al Jadida 010401 ز عخ

لخ ،ننننجااا ننننألن  Raba 010405 لخز   59 59 ننننلخزحس، لخ ،ننننجااز لخ نننن  ااألخ طس،
ط ج لب  سخ

   Al Mansura 010410 ز ألخسخ طلخة 60 60

لخيخج 61 61    Misliya 010415 أل، ،

لخ   62 62    Al Jarba 010430 ز عخ

   Az Zababida 010435 ز مخ   ،مخة 63 63

ألخج 64 64    Fahma 010445 لخ خ

يخج 65 65    Az Zawiya 010460 ز مزط،

   Kafr Ra'i 010465 لخزقفا خ خل 66 66

   Al Kufeir 010485 ز  ، خيخل 67 67

يل 68 68 ،  010495 Sir  قخجااألنا  ز ن،يشألخسخن،

ج 69 69    Ajja' 010500 قخعِّ

   Anza' 010505 قخسخمخة 70 70

   Sanur 010510   سطل 71 71

   Ar Rama 010515 ز لزألخج 72 72

يخثخلطه 73 73    Meithalun 010520 ألخ

مخيِّمخة 74 74    Al Judeida 010565 ز ع،

   al 'Asa'asa 010585 ز عخ  قخ خج 75 75

   Al 'Attara 010590 ز عنر لخة 76 76

يل،ي  77 77 ،  010600 Siris   

   'Jaba 010605 عخ خصخا 78 78

يرج 79 79    Al Fandaqumiya 010615 ز  خسخمخل،طأل،



 مالحظات Locality Name التجمع رمز التجمع اسم الرقم التسلسل

   Silat adh Dhahr 010625 ز وخنخلا يلخج 80 80

 



 منطقة طوباس
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Bardala 050420 مخ خج  81 1  خلخ

   'Ein el Beida 050450 يخه  82 2 ز  خيخدخ اق،

لخ ،جااخنااا ألن ألرجس، مخ خج Kardala  050455 ز  ،  83 3  خلخ

  Ibziq 050490 84 4 و خم،يب 

  Salhab 050525 لخ خب  85 5  خ

  'Aqqaba 050535  قر  خ  86 6 قخ

  Tayasir 050550 يلاخا  87 7 ي  ،

  Al Farisiya 050551 يرج  88 8 ز  خ ل، ،

  Al 'Aqaba 050560 89 9 ز عخقخ خج 

  Ath Thaghra 050575 90 10 ز ثخغخلخة 

  Al Malih 050580 91 11 ز أل  ،حا 

  Tubas 050610   92 12 ن،ط خ 

  Kashda 050650 مخة  93 13  خ خ

  Khirbet Yarza 050656 لخ ،ج مخةيخااس،  94 14 لخ

  Ras al Far'a 050670  95 15 ز   لخقخجخاالخز 

  El Far'a Camp 050700 يرحخا  96 16 ز   لخقخجخااأل،سخ

  Khirbet ar Ras al Ahmar 050720 لخ ،ج ألخلاس،  97 17 ز لخز ازن خ

  Wadi al Far'a 050740  98 18 ز   ل،قخجاطزم 

  Tammun 050755 99 19 نخألبطه 

  Khirbet 'Atuf 050790 لخ ،ج  100 20 قخ ن،ط اس،

يرجاا ألن يم، م، لخ ،ج Khirbet Humsa  050871 ز  خ جاس،  101 21  ،ألخ خ

 



 محافظة طولكرم
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

   'Akkaba 100250 102 1 قخ ر  خج 

  Qaffin 100290 103 2 لخ ِّيه 

  Nazlat 'Isa 100330 ي  اسخمخ خج  104 3 ق،

  An Nazla ash Sharqiya 100345 ليِّجاز سخمخ خج  105 4 ز  خلخ

ليِّجا  لخج Baqa ash Sharqiya  100350 سخمخ خجاأ طاسخ ل'اا ألن  106 5 ز  خلخ

  An Nazla al Wusta 100355 107 6 ز ط، ن از سخمخ خج 

  An Nazla al Gharbiya 100380 108 7 ز غخلخ يِّجاجز سخمخ خا 

  Zeita 100425  يخاخ  109 8 مخ

  Seida 100440 يخمز  110 9  خ

  'Illar 100475 111 10 ق، رل 

  'Attil 100480 112 11 قخاِّين 

  Deir al Ghusun 100530 يل  113 12 ز غ، ،طهام،

  Al Jarushiya 100545 يرج  114 13 ز ع لط ،

  Al Masqufa 100555 115 14  خقطلخجز ألخا 

  Bal'a 100570  116 15  خلخع 

  Iktaba 100595  117 16 و اخ  خ 

  Nur Shams Camp 100620 يرح ا خألخ األ،سخ  118 17 س،طلخ

  Tulkarm Camp 100635 يرح حاأل،سخ  119 18 ن،ط  خلخ

سر  ج ااا ألن لخ ،ج ، ح Tulkarm  100645 ز نخير حاطس،  120 19 ن،ط  خلخ

سخ خا  Anabta  100665  خ خلال،ألر ه'اا ألن  121 20 قخ

أل،يش'اا ألن مخ خجاأ طاسخ مخ خجاا ق،  122 21 ز لخ خما خ خل Kafr al Labad  100690 ز ،س نااطق،

  Kafa 100710  123 22  خ خ 

  Al Haffasi 100715 124 23 ز  خ ر  ف 

  Ramin 100730 125 24 لخزأل،يه 

  Far'un 100735 126 25 هلخلخق،طا 

مخ خجا ،طلخج'اا ألن  127 26  ،طلخج Shufa 100760 ق،



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Khirbet Jubara 100780 لخ خج  128 27 عخ  لةاس،

  Saffarin 100795 129 28  خ ر ل،يه 

  Beit Lid 100800 130 29  ،يما ،يص 

  Ar Ras 100815  131 30 ز لخز 

  Kafr Sur 100845 132 31  ،طلا خ خل 

  Kur 100870 133 32  ،طلخا 

  Kafr Zibad 100895 134 33 م،ي خ ما خ خل 

  Kafr Jammal 100900 ألر نا خ خل  135 34 عخ

  Kafr 'Abbush 100915 136 35 قخ بطشا خ خل 

 



 محافظة نابلس
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality name مالحظات

  Bizzariya 150660  يخ  137 1  خمبزلخ

يرجاا ألن لخج Burqa 150680 ز ألخ خع،طم،  138 2  ،لخ

  Yasid 150695 يم  139 3 ي  ،

  Beit Imrin 150705 140 4 و،ألل،يها ،يص 

  Nisf Jubeil 150745  141 5 ع، خيخناس، خ 

  Sabastiya 150765 يج  142 6  خ خ خن،

  Ijnisinya 150770  سخيخ س، ،  143 7 وعخ

  Talluza 150775 144 8 نخلبطمة 

  An Naqura 150785 145 9 ز س ل،طلخة 

  Al Badhan 150805 146 10 ز  خ  خزه 

يل Deir Sharaf 150810 قلبامقي اا ألن  147 11  خلخ خاام،

   'Asira ash Shamaliya 150820 148 12 ز  أل  يرجاقخ يلخة 

  An Nassariya 150825 149 13 ز سخ ر ل،يرج 

  Zawata 150835  طخزا  150 14 مخ

لخ ،جااخناز غخ ل ااا ألن مخةس،  151 15 ز عخقخلخ  س،يرج Al 'Aqrabaniya 150840 ط خألخ هاط ، خ

  Qusin 150855 يه  152 16 ل،ط ،

  Beit Iba 150860 153 17 وي خ ا ،يص 

  Beit Hasan 150865 154 18  خ خها ،يص 

  Beit Wazan 150875 155 19 طخمخهخاا ،يص 

يرحخا Ein Beit el Ma Camp 150880'  8للحااألسيح يخها ،يصاز أل  األ،سخ  156 20 ق،

   'Ein Shibli 150885 يخه  157 21  ، خل،فاق،

   'Azmut 150910 أل،طن  158 22 قخمخ

سخيخم'اا ألن  159 23 س  خل،  Nablus 150920 ز ع،

   'Askar Camp 150930 يرحخا  160 24 قخ خ خلاأل،سخ

  Deir al Hatab 150935 يل  161 25 ز  خنخبام،



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality name مالحظات

  Sarra 150950 لرة  162 26  خ

  Salim 150955 163 27    ،ح 

  Balata Camp 150960 يرح  164 28  خ نخجاأل،سخ

  'Iraq Burin 150975 لخزب  165 29  ،طل،يهاق،

  Tell 150990 166 30 ا،نْا 

  Beit Dajan 151000 ها ،يص  167 31 مخعخ

  Rujeib 151010 طع،يب  168 32 ل،

  Kafr Qallil 151025 169 33 لخلِّينا خ خل 

  Furush Beit Dajan 151030 طش هال،ل،  170 34  ،يصامخعخ

  Madama 151050  171 35 ألخ مخأل 

  Burin 151080 172 36  ،طل،يه 

  Beit Furik 151090 173 37 ل،طل،يما ،يص 

   'Asira al Qibliya 151095 يلخة ل،يرجاقخ ،  174 38 ز ق، خ

   'Awarta 151135  ا  175 39 قخطخلخ

   'Urif 151160  176 40 ق،طل،ي 

  Odala 151180 177 41 أ،طمخالخا 

  Huwwara 151185 طرزلخة ،  42 178 

   'Einabus 151195  يخسخ ،ط  179 43 قخ

  Yanun 151200 180 44 يخ س،طه 

  Beita 151215  181 45  ،ياخ 

لخ ،جانخ سخ  اطعخ خ ااا ألن أل ه Ar Rajman 151220 طز مخطزاز س،طه س،  182 46 ز لخعخ

  Zeita Jamma'in 151230  يخاخ يهامخ ألر ق،  183 47 عخ

  Jamma'in 151245 يه ألر ق،  184 48 عخ

  Osarin 151265 ل،يه  185 49 أ،ط خ

  Aqraba 151270  186 50 قخقخلخ خ 

  Za'tara 151285 اخلخة  187 51 مخقخ



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality name مالحظات

  Tall al Khashaba 151311 188 52 ز سخ خ خجااخن 

  Yatma 151325  189 53 ي،اخألخ 

  Qabalan 151335 190 54 لخ خ ه 

  Jurish 151345 191 55 ع،طل،يش 

  Qusra 151365 لة  192 56 ل، خ

  Talfit 151375 193 57 اخلخ ،يص 

  As Sawiya 151380 يخا  194 58 جز  خ ط،

  Majdal Bani Fadil 151385 مخنخا ناألخعخ  195 59  خسفال د،

  Al Lubban ash Sharqiya 151405 ل،يرجاأ ل، رهخا  196 60 ز  خلخ

لرةاا ألن لخ ،جا خ ي،طص Qaryut 151410 س،  197 61 لخلخ

  Jalud 151420 198 62 عخ  ،طم 

   'Ammuriya 151435 يخج  199 63 قخألبطلخ

حاا ألن لخ ،جاز ألخلزع، ألخ  Duma 151445 س،  200 64 م،طخ

 



 محافظة قلقيلية
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Falamya 200905 201 1 لخ أل،يج 

  Kafr Qaddum 200925 202 2 لخمبطحا خ خل 

  Jit 200945 يخص  203 3 ع،

  Baqat al Hatab 200965 204 4  خنخبز ا  لخجخا 

  Hajja 200970 ج عر  205 5  خ

  Jayyus 200985  يبط  206 6 عخ

ألخ مخةاا ألن مخ ،جاأ طا خ لخ ،ج Khirbet Sir 200995 ق، يخلاس، ،  7 207 

   'Arab ar Ramadin ash Shamali 201005 يهاز  خألخ  فاقخلخب  208 8 ز لخأل د،

  Far'ata 201015  ا  209 9 لخلخقخ

  Immatin 201020 210 10 و،ألر ا،يه 

  Al Funduq 201035 211 11 ز  ،سخم،ب 

  Qalqiliya 201040 212 12 لخلخق،يلخيخج 

  An Nabi Elyas 201055 213 13 و يخ  از سخ ،ف 

  Kafr Laqif 201065 214 14 الل، ا خ خل 

   'Arab Abu Farda 201070 مخةاقخلخب  215 15 أ طالخلخ

نِّجااخااا ألن يهاألخسخ طلألخ خ مخ خج Izbat at Tabib 201075'   خ ،  216 16 ز نخ ،يباق،

  Jinsafut 201085 سخ خ ل،طن  217 17 ع،

  'Azzun 201100 طه  218 18 قخمب

   'Arab ar Ramadin al Janubi 201105 س،ط فاقخلخب يهاز عخ  219 19 ز لخأل د،

   'Isla 201115 لخج  220 20 قخ خ

 Arab Al-Khouleh 408882 221 21 ز سط  اقلب 

  Wadi ar Rasha 201120  222 22 ز لخ خ اطزم 

  Habla 201125 لخج  223 23  خ خ

  Ras at Tira 201130  يلخةالز  224 24 ز ن،

  Ras 'Atiya 201155  يرجالز  225 25 قخن،

  Ad Dab'a 201170 226 26 ز دخ خعخج 



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Kafr Thulth 201175 227 27 ث،لخثا خ خل 

   'Izbat Jal'ud 201190 مخ خج لخع،طماق،  228 28 عخ

  Al Mudawwar 201205 229 29 ز أل،مخطرل 

  'Izbat Salman 201210 مخ خج لخأل هاق،  230 30  خ

   'Izbat al Ashqar 201225 مخ ،ج  231 31 زن خقخلاق،

  Beit Amin 201255 232 32 أخأليها ،يص 

  Sanniriya 201260 233 33 يخ  خْسيلخا 

  'Azzun 'Atma 201280 طه  234 34 قخاخألخجاقخمب

 



 محافظة سلفيت
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

يل Deir Istiya 251250 طزم الخ س اا ألن  235 1 و اخي ام،

  Qarawat Bani Hassan 251275 236 2  خسفا خ ر هالخلزطخة 

  Qira 251290 237 3 ل،يلخة 

  Kifl Haris 251295 238 4  خ ل، ا ، ،نخا 

  Marda 251300 مخز  239 5 ألخلخ

  Biddya 251305  يخ  240 6  ،مخ

نمزلا)ا  يمامزلاا ألن  241 7  خ ل،  Haris 251310 (   ق يااأ طا خ خ

  Yasuf 251315  242 8 يخ  ،ط 

  Mas-ha 251320 ج  243 9 ألخ خ خ

  Iskaka 251330  244 10 و خ خ  خ 

  Sarta 251340 نخج لخ  245 11  خ

 'Izbat Abu Adam 458355 'مخ ،جاأ طاآمخح اق، 84 422 

  Az Zawiya 251360 يخج  247 13 ز مخزط،

  Salfit 251370 لخ ،يص  248 14  خ

  Rafat 251395 249 15 لخزل ص 

 Bruqin 251400 طل،يه  250 16  خل،

  Farkha 251415 251 17 جلخلخسخا 

لخ ،جا ،ط خجاا ألن يما خ خل Kafr ad Dik 251425 س،  252 18 ز م،

  Deir Ballut 251430 يل  253 19  خلبطنام،

  Khirbet Qeis 251440 لخ خجخا  452 40 لخيخ اس،

 



 محافظة رام اهلل والبيرة
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Qarawat Bani Zeid 301455 255 1  خسفام،يخمالخلخزطخة 

طلخةاز س،ط  سفألمزل،عااا ألن  256 2 ميماز  لليجا سف Bani Zeid ash Sharqiya 301460 طق ل،

  Kafr 'Ein 301470 يخها خ خل  257 3 ق،

 258 4 م،يخما خسف Bani Zeid 301480 غ  س  يصاليأل اطميلااا ألن

   'Abwein 301485 يخه  259 5 ق، خطخ

  Turmus'ayya 301490  أل، عخير  260 6 ا،لخ

  Al Lubban al Gharbi 301495 261 7 ز غخلخ فاز ل، رهخا 

  Sinjil 301500 سخع،ن ،  8 262 

  Deir as Sudan 301505 يل  263 9 ز  ،طمخزهام،

  Rantis 301515  سخا،ي  264 10 لخ

  Jilijliya 301520  يل،ير لخع،  265 11 ع،

   'Ajjul 301525 266 12 قخعبطن 

  Al Mughayyir 301530 267 13 ز أل،غخيِّل 

   'Abud 301535 268 14 ق  ،طم 

  An Nabi Salih 301540 269 15    ،حاز سخ ف 

  Khirbet Abu Falah 301545 لخ خجخا  270 16 أ طالخ خحاس،

  Umm Safa 301550 271 17  خ خ اأحبا 

  Al Mazra'a ash Sharqiya 301555 لخقخج ل،يرجاز ألخمخ  272 18 ز  خلخ

  Deir Nidham 301560 يل  273 19 س،وخ حام،

   'Atara 301565 274 20 قخنخ لخة 

  Deir Abu Mash'al 301570 يل  275 21 أ طاألخ خعخنخاام،

  Jibiya 301575  يخ ي  276 22 ع،

  Burham 301585 277 23  ،لخ خ ح 

يخهااا ألن يخجق،  278 24 ألخ  ،ما خ خل Kafr Malik 301590  خ ألخ

  Shuqba 301595  279 25  ،قخ خ 

  Kobar 301600 280 26  ،ط خل 

  Qibya 301605  281 27 ل، خيخ 

  Silwad 301610 لخطزم ،  28 282 



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Yabrud 301615 طم  283 29 يخ خل،

ألر ال اط'اا ألن يلاقخألر ل'عخ  284 30 زالا  م AL-Itihad 301620  ،يا،للبط'طا م،

  Shabtin 301625 285 31  ، خا،يه 

  Bir Zeit 301635 286 32 ميصا ،يل 

 287 33 ز مط ج AL-Doha 301636 ز د  ناز   ه

  'Ein Siniya 301640 يخه يسخي اق، ،  34 288 

  Silwad Camp 301645 يرحخا لخطزماأل،سخ ،  35 289 

  Deir Jarir 301650 يل ل،يخلام،  290 36 عخ

  Deir 'Ammar Camp 301660 يرحخا يلاقخألر لاأل،سخ  291 37 م،

  Budrus 301665  ،292 38  ،مخل 

ل،يرج'اا ألن لخقخجاز ق، خ ح'طا ز ألخمخ يخم،  293 39 ز مياطسج AL-Zaytouneh 301670 ز طا ،سخ

  Jifna 301675  294 40 ع، خسخ 

  Dura al Qar' 301680 295 41 ز قخل،عام،طلز 

  At Tayba 301685 296 42 ز نخيخ خج 

  Al Jalazun Camp 301700 يرحخا طهاأل،سخ لخم،  297 43 ز عخ

  Abu Qash 301705 298 44 لخْشااز ط 

  Deir Qaddis 301710 يل  299 45 ل،مِّي ام،

  Ni'lin 301715 ل،يه  300 46 س،عخ

   'Ein Yabrud 301720 يخه  301 47 يخ خلطماق،

  Kharbatha Bani Harith 301725  لخ خث  302 48  خس،فا خ ل،ثاسخ

  Ras Karkar 301730  303 49  خلخ خلخاالخز 

  Surda 301735 مخز لخ ،  50 304 

  Al Janiya 301740 305 51 ز ع س،يخج 

  Al Midya 301745 يخج مخ  306 52 ز أل،

  Rammun 301750 307 53 لخألبطه 

  Kafr Ni'ma 301755 308 54 ألخجس،عخاا خ خل 

  Bil'in 301760 309 55  ،لخع،يه 

  Beitin 301765 310 56  خيخا،يه 

   'Ein Qiniya 301770 يخه  311 57 ل،يسي اق،



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Badiw al Mu'arrajat 301775 ط  312 58 ز أل،عخلرعخ صا خم،

  Deir Ibzi' 301780 يل  313 59 و م،يصام،

  Deir Dibwan 301785 يل  314 60 م، خطخزهام،

  Al Bireh 301790 315 61 ز  ،يلخة 

  'Ein 'Arik 301800 يخه  316 62 قخل،يماق،

  Saffa 301805  317 63  خ ر 

  Ramallah 301810 318 64 زهللالزحخا 

  Burqa 301815 لخج  319 65  ،لخ

  Beit 'Ur at Tahta 301820 اخ ا ،يص از اخ خ لخ  320 66 ق،طخ

لخ ،جا خ خلااا ألن  321 67  ،يا،طسخي  Beituniya 301825 ير ه ،اس،

  Al Am'ari Camp 301830 يرحخا عخل، األ،سخ  322 68 زنخألخ

  Qaddura Camp 301835 يرحخا  323 69 لخمبطلخةاأل،سخ

  Beit Sira 301850 يلخزا ،يص ،  70 324 

  Kharbatha al Misbah 301855  لخ خث  325 71 ز أل، خ  حاسخ

  Beit 'Ur al Fauqa 301860 لاز  ،طلخ ا ،يص  326 72 ق،طخ

  At Tira 301890 327 73 ز نيلخة 

  Beit Liqya 301895 328 74  ،قخي ا ،يص 

  Beit Nuba 301925 329 75 س،ط خ ا ،يص 

 



 محافظة أريحا واألغوار
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Marj Na'ja 351045 جاألخلخا  330 1 سخعخعخ

  Az Zubeidat 351110 331 2 ز م، خيخمزص 

  Marj al Ghazal 351116 332 3 ز غخمزناألخلخا 

  Al Jiftlik 351140 333 4 ز ع، خاخل،م 

  Fasayil 351510 334 5 لخ خ ي،ن 

  Al 'Auja 351690  335 6 ز عطعخ 

  An Nuwei'ma 351840 ألخج يخع،  336 7 ز س،طخ

  'Ein ad Duyuk al Fauqa  351845 يخه  337 8 ز  ،طل ز مخيطمااق،

  'Ein as Sultan Camp 351865 يرحخا يخهااأل،سخ  338 9 ز  ،لنخ هق،

يلااا ألن اخ ال،ل،سخن،ن م، يخهاز مخيطماز اخ خ  339 10 ألي   Jericho (Ariha) 351920 طق،

  Deir al Qilt 351970 يل  340 11 ز ق،لخنام،

  Aqbat Jaber Camp 351975 يرحخا قخ خجخااأل،سخ  341 12 عخ خلقخ

  Deir Hajla 352021 يل لخجام، عخ  342 13  خ

  An Nabi Musa 352075 323 14 ألط  از سخ ف 

 



 محافظة القدس
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Rafat 401870 322 1 لخزلخ ص 

  Kafr 'Aqab 401875 345 2 قخقخبا خ خل 

  Mikhmas 401885   ألخ  346 3 أل،سخ

  Qalandiya Camp 401900 يرحخا يخ األ،سخ  347 4 لخلخسخم،

  Jaba' (Tajammu' Badawi) 401910 ألبصا خمخط )ااعخ خص  348 5 (اخعخ

  Qalandiya 401915  يخ  349 6 لخلخسخم،

  Beit Duqqu 401930 350 7 م،لبطا ،يص 

  Jaba' 401935 351 8 عخ خصخا 

  Al Judeira 401940 مخيخلخة  352 9 ز ع،

  Ar Ram & Dahiyat al Bareed 401945 يخجااز لخزح  353 10 ز  خليمطدخ  ،

  Beit 'Anan 401950 354 11 قخسخ ها ،يص 

  Al Jib 401955 يخب  355 12 ز ع،

  Bir Nabala 401960 356 13 سخ خ الا ،يل 

  Beit Ijza 401965 مخزا ،يص  357 14 وعخ

  Al Qubeiba 401980 358 15 ز ق، خيخ خج 

  Kharayib Umm al Lahim 401985 لز ،ب حخاأحبااسخ  359 16 ز لخ خ

  Beit Hanina 401990 س،يس ا ،يص  360 17  خ

  Biddu 401995 361 18  ،مبط 

  An Nabi Samwil 402000 أل،ط يناز سخ ،ف  362 19  خ

  Hizma 402005  أل مخ ،  20 363 

  Beit Hanina al Balad 402010 س،يسخ اا ،يص  364 21 ز  خلخم خ

  Qatanna 402015  365 22 لخنخسخ 

  Beit Surik 402020 366 23  ،طل،يما ،يص 

  Beit Iksa 402025 367 24 و خ خ ا ،يص 

  Shu'fat Camp 402030 يرحخا  368 25  ،عخ خ ناأل،سخ



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Shu'fat 402035 369 26  ،عخ خ ن 

  Al 'Isawiya 402050 يرج ي خط،  370 27 ز ع،

  'Anata 402040  س اخ  371 28 قخ

  Al Ka'abina (Tajammu' Badawi) 402045 ألبصا خمخط )ز  خع  ،سخ ا  372 29 (اخعخ

  Az Za'ayyem 402065 373 30 ز مخقخيِّحخا 

نلرزح اط'اا ألن م اط ن بخا' خيخ اعخ نطخ اطزم از عخ
نننننننننطرزسخج ا ننننننننن  ،لخة اطز  ، عخ خننننننننننا)اطز ن،نننننننننطلخاز  خ

يخا،طه   اطز  خير ح اطلز از عخ أل،طم(ز مخ

Jerusalem (Al Quds) 204090  374 31 (ز ألخقخم،  ،يصا)از ق،مخ 

  Al 'Eizariya 402100 ل،يرج يخمخ  375 32 ز ع،

  Silwan 402110 لخطزه ،  33 376 

  Ath Thuri 402115  ،ل  377 34 ز ثخطخ

  Abu Dis 402120 ي از ط  378 35 م،

   'Arab al Jahalin 402125 نخ  يهاقخلخب  379 36 ز عخ

  Jabal al Mukabbir 402130 380 37 ز أل، خ ِّلاعخ خنخا 

  As Sawahira al Gharbiya 402135 لخة  381 38 ز غخلخ ،يرجاز  خطز ،

  Beit Safafa 402140 382 39  خ خ ل ا ،يص 

  As Sawahira ash Sharqiya 402145 لخة ل،يرجاز  خطز ،  383 40 ز  خلخ

  Sharafat 402150 لخ ص  384 41  خلخ

  Sur Bahir 402155 385 42  خ  ،لا ،طلخا 

  Ash Sheikh Sa'd 402160  386 43  خعخماز  خيخ 

  Umm Tuba 402165 387 44 ن،ط  اأحبا 

 



 محافظة بيت لحم
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Al Walaja 452170 ج  311 1 ز طخ خعخ

  Battir 452175 389 2  خاِّيل 

يرج Al 'Ubeidiya 452180 طزم از عخلزي اا ألن  390 3 ز ع، خيخم،

  'Ayda Camp 452185 يرحخا  391 4 ق يمخةاأل،سخ

  Khallet an Nu'man 452190 لرج  392 5 ز س،عخألخ هاسخ

يرحخا Al 'Aza Camp 452195  يصاع ليهاألسيح  393 6 ز عخمرةاأل،سخ

  Al Khas 452200 394 7 ز سخ ل 

 Al Haddadiya 254405 يرج مرزم، از  خ 8 395 

 Khallet Hamameh 452208 اسلجا أل ألج 9 396 

 Bir Onah 254409  ا  لاقطس 10 397 

  Beit Jala 452210 391 11 عخ الا ،يص 

لخننننننج ااألنا نننننن يخ عخ ننننننح ز  ، نخد، نننننني  اطأحبااطع، از قخ ِّ طأحب
لخج  قخ خ

Dar  Salah 452225 399 84   حامزل 

  Husan 452230 400 13  ،ط خ ه 

  Wadi Fukin 452235  401 14 ل،ط ،يهاطزم 

  Bethlehem (Beit Lahm) 452240 حا ،يص  402 15  خ خ

  Beit Sahur 452255 403 16    طلا ،يص 

  Ad Doha 452265 ج  404 17 ز مخط خ

  Al Khadr 452270 ل  405 18 ز سخد،

  Ad Duheisha Camp 452275 يرحخا  406 19 ز م، خيخ خجاأل،سخ

لِّننننجخاا ننننألنا ننننم ااسخ ألخ ننننعخج  خ يخد، ططزم اأحبالخلخعخننننج ااط ،لخ
 طوخنخلخةاز سخمخص

Hindaza 452280 سخمخزمخة ،  40 202 

از طزم ا'اا ألن سخج لز خ از ع،طناطز س، خ صخ لخة Ash Shawawra 452285 طلخسخ  201 48 ز  خطخزطخ

  Artas 452300   نخ  409 22 ولخ

  Nahhalin 452325 410 23 سخ ر  يه 

  Beit Ta'mir 452335 411 24 اخعخألخلا ،يص 



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Khallet al Louza 452345 لِّجخا  412 25 ز ل،طمخةاسخ

  Al Jab'a 452355 413 26 ز عخ خعخج 

ي اا ألن يخم، اخلخة Za'tara 452360 ز  ،لخ  414 27 مخقخ

لِّننننننننجخاز قخننننننننلزس،يه ااا ننننننننألن ننننننننج اطز عخ نننننننن  ،لة اطسخ أل، لخسخ
قخ ب ا لخج طز ع، ألخ لخ يخحاط خ  طز طاس،عخ

Jannatah 452385 415 28 (للطحيصا )اعس اجا 

لخجاطز ثخ خلخة ز  خيخدخ  ااا ألن لخ ،جخاز سخ خ  416 29 لخ ر ناطزم  Wadi Rahhal 452400 طس،

  Jubbet adh Dhib 452405 يباع، ِّج  417 30 ز  ،

لِّجخاا ألنا لِّجخا Khallet Sakariya 452415 ز  خلبطنخجاسخ يخ اسخ  418 31  خ خ لخ

  Khallet al Haddad 452430 لِّج مرزمخااسخ  419 32 ز  خ

  Al Ma'sara 452440 لخة  420 33 ز ألخعخ خ

  Wadi an Nis 452445  421 34 ز س،يلخااطزم 

  Jurat ash Sham'a 452460 طلخة عخجاعخ  422 35 ز  خألخ

  Khallet 'Afana 452465 لِّجخا  423 36 ق خ سخجاسخ

  Marah Ma'alla 452470 424 37 ألخعخ رااألخلزح 

  Umm Salamuna 452480 لخأل،طسخجاأ،حبا  425 38  خ

  Al Manshiya 452490 يرج  426 39 ز ألخسخ ،

لخ ،جااا ألن يل ز س، لخقطح ااام، لخ ،جخاطز  خ  242 20 ا،ق،طع Tuqu' 452495 ا،ق،طعاطس،

  Marah Rabah 452500 428 41 لخ خ حاألخلخزح 

  Beit Fajjar 452525 429 42 لخعر لا ،يص 

ألرماا ألن س،يِّج Al Maniya 452535 طزم األ، خ  430 43 ز ألخ

  Kisan 452565 431 44  ،ي خ ه 

يهزطااز عخمخزم،ألخج ا ألنا طزق، ةاقخلخبخا Arab ar Rashayida 452660'  لخ  432 45 ز لخ  يخم،

 



 محافظة الخليل
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Khirbet ad Deir 502435 لخ ،ج يلاس،  433 1 ز م،

  Surif 502450  232 2  ،طل،ي 

  Al 'Arrub Camp 502530 يرحخا  435 3 طبز عخلبااأل،سخ

لخ ،ج خ لخ  ااا ألن  436 4 أ،طألرلا ،يص Beit Ummar 502540 ز ألخسخنخلخةاطس،

  Jala 502545 437 5 عخ ال 

  Hitta 502550  ار  438 6  خ

  Shuyukh al 'Arrub 502555 طبا ،ي،طخخا  439 7 ز عخلب

لخ ،جااا ألن  440 8 سخ لخز  Kharas 502560 (قيهاق زب)األ، خل، س،

ا Umm al Butm 504525 اأ،حاز  ،ن،ح 9 441 

ا Hamrush 504510 ْلطش ألخ ا خ 10 442 

  Nuba 502585  443 11 س،ط خ 

 444 12 أ،طالا ،يص Beit Ula 502615 ز ع،طلخةل،ي  اطلز ااا ألن

لخننننن هانخنننننلزم اط'اا نننننألن لخ  ،طم،ي ننننن  اط نننننأل  يرجا'ق،
طزم ا'ز نننننمبطزلخة اط'لز از نخطينننننن اط'طاز نخنننننطص 
 ز ع،مخيخ خج'سخ هاز س،أل،ل اطز ل،يح اطل،ا

Sa'ir 502620 يخل  445 13  خع،

لخ ،جز  خقر ل ااا ألن لخ ،طن Halhul 502630 ز  خ خ خجاطس،  446 14  خ

أل،ي 'اا ألن  447 15 ز  ،ي،طخ Ash Shuyukh 502635 لخ خ هاز سخ

لخ ،جااا ألن طلخة س، ل، ألخ ي  Tarqumiya 502640 طل جاعخ ل،طألخ  448 16 اخلخ

  Beit Kahil 502655 نا ،يص ،    17 449 

 Beit 'Einun 504210 'يس،طه ا ،يصاق، 18 450 

ا Qla’a Zeta 502681  ال عاميا 19 451 

لرح  ،يلااا ألن سخ  Idhna 502685  ،ط خ 'طاأل، خ  452 20 و خ

عخ صاا ألن ألخ  453 21 اخ بطح Taffuh 502750 ز سخ

قخم،طحا ،يص Beit Maqdum 502765 طز أل،طخلربخاأ  ،طح ااا ألن  454 22 ألخ

ا Al Baqa 502778  از  قع 23 455 

لين Hebron (Al Khalil) 502780  ،يلي،هاا ألن  456 24 ز سخ



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

ا Al Bowereh (Aqabat Injeleh) 502781 ا(قق جازسعيل )ز  طيلها 25 457 

ا Khallet Edar 504214 لِّجخا از مزلا سخ 26 458 

جنخ لط خج ااا ألن يل Deir Samit 502810 ط ،ألخ خ  459 27  خ أل،صام،

طهااا ألن يحا خسف Bani Na'im 502815 ز ل،طمخااع،ل،  460 28 سخع،

يه طزق، لِّجخا Khallet Al Masafer 502830    ق ياا(أل  ل،ةا سفاسعيح)از لخ از أل  للاسخ 29 461 

  Beit 'Awwa 502835 462 30 قخطرزا ،يص 

ة اطاا ألن ل م، ح اط'لخ ن'ز نخ خقخنج اط'طزد، ج ا خل،ي ،
لخة  طز ن،عخ

Dura 502840 463 31 م،طلخز 

ا Qalqas 504155  الخلخقخ 32 464 

 465 33  ، رج Sikka 502860  نخطخز اا ألن

  Khirbet Salama 502865 لخ ،ج  466 34  خ ألخجاس،

 Wadi 'Ubeid 504120 اطزم اق، خيخم 35 467 

  Fuqeiqis 502875  468 36 لخق،يق،ي 

  Khursa 502895 469 37 لخ  س،ا 

  Tarrama 502900 470 38 نخلرزألخج 

  Al Fawwar Camp 502905 يرحخا  471 39 ز  خطرزلاأل،سخ

لخ ،جاز طااا ألن م س، م Al Majd 502910 طز  خ ،يما خ أل،  472 40 ز ألخعخ

  Marah al Baqqar 502915 473 41 ز  خقر لاألخلزح 

  Hadab al Fawwar 502920 مخبخاا  474 42 أ  خطرزلا خ

  Deir al 'Asal at Tahta 502925 يل اخ ام،  475 43 ز عخ خناز اخ خ

  Al Heila 502935 يلخج  476 44 ز  ،

لخ ،جا ، خحاا ألن سخجاطزم  Wadi ash Shajina 502940 س،  477 45 ز  خ ع،

  As Sura 502950 لرة  478 46 ز  ،

  Deir Razih 502955 يل  479 47 لخزم،حام،

  Ar Rihiya 502960 يرج  480 48 ز ل،ي ،

  Zif 502965 481 49 م،ي خا 



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Deir al 'Asal al Fauqa 502970 يل  482 50 ز عخ خناز  ،طل ام،

  Khallet al 'Aqed 502975 لِّجخا  483 51 ز عخقخماسخ

اخ اطز عخلخقخجقخ خمخة ااا ألن  484 52 وألل،يش Imreish 502980 ز  ،طل  اطز عخلخقخجاز اخ خ

يخب Al Buweib 503005 ز عيهاألنا   485 53 ز  ،طخ

  Beit ar Rush at Tahta 503010 اخ ا ،يص از اخ خ طشخ  486 54 ز ل،

  Hadab al 'Alaqa 503040 مخبخا  487 55 ز عخلخقخجا خ

يل،جأ طااا ألن ط، حا ،يص Beit Mirsim 503075  ، خ  488 56 أل،لخ ،

  Beit ar Rush al Fauqa 503090 از  ،طل ز ل،اا ،يص  489 57 طشخ

  Karma 503095 ألخج  490 58  خلخ

  Beit 'Amra 503100 لخةا ،يص  491 59 قخألخ

يخميه طخ  492 60 (قلباز  ع  س )أحاز ملاا Om Adaraj (Arab Al Ka’abneh) 503105    ق يااز م،

  Wadi al Kilab 503110  493 61 ز  ، باطزم 

 Om Ashoqhan 503111 اأحاز  ق  ه 62 494 

  Khallet al Maiyya 503115 لِّجخا  495 63 ز ألخيِّجاسخ

 Kheroshewesh Wal Hadedeyah 503882 اسيلط يطشاطز  ميميج 64 496 

ا Om Al Amad (Sahel Wadi Elma) 503882 ا( نناطزماز أل  )أحاز عألما 65 497 

يخل اطاا ننننننألن ط  اطز ننننننم،طخ ل،سخنننننن ها' ،يخنننننن لاز عخننننننل،
سخنننننننننننننجاز نننننننننننننلا نننننننننننننج اطل،لخ ألخ نننننننننننننج'طز  از سخعخ يخ خ لخ ا س،

لِّنننجخا'ز أل،سخنخننن ل اط'ط ننن مخة اطسخ م،ينننم اططزم از  خ وقخ
يخم'طقخلخ ف اا لخ ،  

Yatta 503120  498 66 يخنر 

يرجاا ألن يلخزص Ad Deirat 503125 ز ل،لخ ق،  499 67 ز م،

  Khashem Adaraj (Al-Hathaleen) 503842 500 68 (ز ن ز يه)از ملااسخ خح 

  Kurza 503135 501 69 مخة ،لخا 

نننننع  اطأ نننننطااز غ،نننننمخاله أ نننننطااا نننننألن طأخ نننننطاز عخ خ
لخ ه  ز ع،لخ

Rabud 503145 502 70 لخز ،طم 

  Umm Lasafa 503150 503 71   خ خ اأحبا 

 504 72 ز  ،لخا Al Burj 503170 ز  ،يلخةاا ألن



 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

 505 74 از سيلازح Um Al-Khair 503480 ز  قيلا   ق يا

 Al Karmil 503215 أل،ا انز  خلخ 75 506 

لِّجخا Khallet Salih 503225 ل،سخ هاعخ  ،لاا ألن  507 76  خ  ،حاسخ

يخ خج ااا ننننألن لخ ،ننننجا ،ننننطخ ننننألخ  اطس، يننننلا خ لخ ،ننننجام، س،
 ط ،طألخلخةطع،طخ اط خ خلاع،طن ا

Adh Dhahiriya 503245 508 77 ز وخ  ،ل،يرج 

ي  ز لخ ،ينننم ااا نننألن طلخة ااطلخنننطزط، ننن ل، لخ ،نننجا خ طس،
  ط ي 

At Tuwani 503255 509 78 ز اخطزس،ف 

  Ma'in 503260 510 79 ألخع،يه 

حاسخ خحا ألنا  511 80 ز سخع مخة An Najada 503265 ز  خلخ

   'Anab al Kabir 503295 سر ب  512 81 ز  خ ،يلاق،

لخ ،جااا ألن لخ ،ج Khirbet Asafi 503305 ز ألخقخع،طلخةس،  513 82 از خ ،فاس،

  Mantiqat Shi'b al Batin 503310 قخج هاألخسخن، ع،باز  خن، ،  83 514 

طيهااا ألن لخ ،جاغخ لز خج اطس، لخ ،جاز سخ يخ  اطس، يألخ ز  ،
ألعماز   ع اط  لاز عق ج ا عبااسل جز  ،طلخ  ا
 ز غميل

As Samu' 503320 515 84 ز  خأل،طع 

ا Wadi Al Amayer 503321 اطزم از عأل يل 85 516 

ا Khirbet Tawil ash Shih 503345 لخ ،جانخا يحس، اطيناز  ، 86 517 

  Ar Ramadin 503335 يه  518 87 ز لخأل د،

  Maghayir al 'Abeed 503345 519 88 ز عخ ،يماألخغخ ي،ل 

لخ ،ننننننننجاز ألخعنننننننن م ااا ننننننننألن لخ ،ننننننننجاز اخ رنننننننن ه اطس، س،
 طز ألل ماطز   طة 

Khirbet al Fakheit 503350 لخ ،ج يصاس،  520 89 ز  خس،

لخ ،جااا ألن لخ ،ج Khirbet Bir al 'Idd 503360 ز سخ فاط خلي خجاز اخطزأل،يه س، ماس،  521 90  ،يلاز ع،

لخ ،ج Khirbet Zanuta 503375 زحاز نيلزهاا ألن سبطاخجاس،  522 91 مخ

 523 92 و،ألسيم،ن Imneizil 503380 ز ثعلجز ثعلج اط مةااا ألن

لخ ،جااا ألن يخعخ صالخبقخا Arab al Fureijat 503405'  ططمزم  اطسل جاز لويحاز لخ خطخة س،  524 93 ز  ،لخ

 



 محافظة شمال غزة
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Um Al-Nnaser (Al Qaraya al 

Badawiya al Maslakh) 

يرجا)ز س لااأح 552681 ز قخليخجاز  خمخط،
ل   (ز ألخ خ

1 542 

لخ ا ،يصاال ي امزيم ألميسجاز  ي ااا ألن األخ خ  542 2 ال خي ا ،يص Beit Lahiya 552695 طقخلخبخ

مخ خجا ،يصااا ألن  528 3  خ س،طها ،يص Beit Hanun 552740  خ س،طهق،

  Jabalya Camp 552755 يرح  529 4 عخ خ  خي األ،سخ

  Jabalya 552790  530 5 عخ خ  ي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 غزة محافظة

 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  Ash Shati' Camp 602775 يرح  531 1 ز  خ ن،  األ،سخ

 532 2 غْمة Gaza 602825 ألميسجاز عطمةاا ألن

  Madinat Ezahra 602900 533 3 ز م لز األميسج 

  Al Mughraqa (Abu Middein) 602945  مِّيهز طا)از أل،غخلزلخ  534 4 (أل،

  Juhor ad Dik 603045 ل يماع، خ  535 5 ز م،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (الوسطى) البلحير د محافظة
 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

  An Nuseirat Camp 653065 يرح يخلخزصاأل،سخ  536 1 ز س، خ

  An Nuseirat  653070 يخلخزص  537 2 ز س، خ

  Al Bureij Camp 653140 يرح يخجاأل،سخ  538 3 ز  ،لخ

  Al Bureij  653145 يخج  539 4 ز  ،لخ

  Az Zawayda 653180 طزيخمخة  540 5 ز مخ

  Deir al Balah Camp 653200 يرح يلااأل،سخ  541 6 ز  خلحم،

  Al Maghazi Camp 653210 يرح  542 7 ز ألخغخ م، األ،سخ

  Al Maghazi  653215  ،543 8 ز ألخغخ م 

  Deir al Balah 653240 يل  544 9 ز  خلحام،

  Al Musaddar 653250  مرلز  545 10 أل، خ

  Wadi as Salqa 653275 لخقخ اطزم، ا  546 11 ز  خ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خانيونس محافظة

 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

 547 1 ز قخلخزلخة Al Qarara 703370 ز  ،ل،يجا ألنا

  Khan Yunis Camp 703410 548 2 س سيطس األسيح 

فا'اا ألن طل،يمخزهاز سخعر ل اطلخ عخا ا(س س سيطا)ز ألخطز ،
لخز خج ا  ز ق،ل،يه اطأ،حبا خأل،ين اطأبحباز  ، باطلخ عخاز سخ

Khan Yunis 703420  549 3 س سيطس 

  Bani Suheila 703425 550 4  ،ن،ي ا خس،ف 

   'Abasan al Jadida(as Saghira) 703430 ميمخةااقخ خ خ ه يلخةا)ز عخ غ، ز  خ
) 

5 551 

   'Abasan al Kabira 703445 552 6 ز  خ ،يلخةاقخ خ خ ه 

  Khuza'a 703470 مخزقخج  553 7 س،

  Al Fukhkhari 703485  ،554 8 ز  ،سر ل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رفح محافظة

 التسلسل الرقم التجمع اسم التجمع رمز Locality Name مالحظات

فااا ألن يرحااخنا(للح)ز ألخطز ، لخح Rafah 753490 ز  ،لنخ ه اطأل،سخ  555 1 لخ

يخجااي ألن يرجز قخلخ يخم، يرح Rafah Camp 753495 ز  ،طخ لخحاأل،سخ  556 2 لخ

  Al-Nnaser (Al Bayuk) 753500 557 3 (ز  خيبطم)از س ل 

  Shokat as Sufi 753505 طل،فا ،ط خج  558 4 ز  ،

 524 مجموع تجمعات الضفة الغربية   

 33 تجمعات قطاع غزة مجموع   

 557 لكلي المجموع ا   

 


