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التجمعات التابعة للھيئة
االسم

تشمل ابو نوار، وعرب ابو ھنديابو ِديس12,6046,0681139جمجلس بلديDis	Abuابو ِديس1

الُجَدْيَرة2,6611,041912مجلس قرويJudeira	Alالُجَدْيَرة2
تشمل حي الخاليلةالِجْيب4,9332,027923مجلس قرويJib	Alالِجْيب3
الَرام وَضاِحَية الَبريد23,8006,86513611بمجلس بلديBareed	al	Dahiyat	&	Ram	Arالَرام وَضاِحَية الَبريد4
الْزَعيِّمْ 3,9771,589912مجلس قرويZa'ayyem	Azالْزَعيِّمْ 5
تشمل المنظارالَسواِحَرة الَشْرِقيَّة6,7803,0101124جمجلس بلديSharqiya	ash	Sawahira	Asالَسواِحَرة الَشْرِقيَّة6
الَشْيخ َسْعد2,2781,899913مجلس قرويSa'd	Sheikh	Ashالَشْيخ َسْعد7

ة تشمل راس الباباالِعْيَزِريَّ
ع َبَدوي) الَكعاِبَنة (َتَجمُّ

القَُبْيَبة3,7081,120912مجلس قرويQubeiba	Alالقَُبْيَبة9
الَنِبي َصُموئيل302285911مجلس قرويSamwil	Nabi	Anالَنِبي َصُموئيل10
و11 و7,9473,7541125جمجلس بلديBidduِبدُّ ِبدُّ
ِبيت إْجَزا816508911مجلس قرويIjza	Beitِبيت إْجَزا12

تشمل عرب الجھالين (شمال غرب بيت إكسا)ِبيت إْكَسا2,2151,000912مجلس قرويIksa	Beitِبيت إْكَسا13

ِبيت َحِنيَنا الَبلَد1,2521,307912مجلس قرويBalad	al	Hanina	Beitِبيت َحِنيَنا الَبلَد14
ِبيت ُدقُّو1,8951,018912مجلس قرويDuqqu	Beitِبيت ُدقُّو15
ِبيت ُسوِريك4,5442,3651113جمجلس بلديSurik	Beitِبيت ُسوِريك16
ِبيت َعَنان4,6532,4021124جمجلس بلدي'Anan	Beitِبيت َعَنان17
ِبير َنَباال5,6311,6431123جمجلس بلديNabala	Birِبير َنَباال18

َجَبعْ 3,8051,380912مجلس قروي'Jabaَجَبعْ 19
ع َبَدوي) - شمال جبع، المعازي (النجادة، المليحات،  تشمل َجَبع (َتَجمُّ

الھذالين، الضويعين) - جنوب جبع، وبادية القدس (الكعابنة) - جنوب شرق 
جبع

ِحْزما7,3313,3021125جمجلس بلديHizmaِحْزما20
َخراِئب أمُّ اللَْحمْ 424171911مجلس قرويLahim	al	Umm	Kharayibَخراِئب أمُّ اللَْحمْ 21
َراَفات2,7751,019912مجلس قرويRafatَراَفات22
عرب الَجَھالين (سالمات)843681911مجلس قروي(Salamat)	Jahalin	al	Arabعرب الَجَھالين (سالمات)23

تشمل العراعرة، الكعابنة، ووعر البيكَعناَتا14,0855,8161138جمجلس بلديAnata'َعناَتا24

َقَطنَّة7,5503,3791125جمجلس بلديQatannaَقَطنَّة25
َقلَْنِدَيا1,378686911مجلس قرويQalandiyaَقلَْنِدَيا26
* عدد السكان تقريبيَكْفر َعَقب21,3494,3131116جمجلس بلدي'Aqab	Kafrَكْفر َعَقب27
تشمل الشقارة، القبة، وخلة السدرةِمْخَماس1,692863912مجلس قرويMikhmasِمْخَماس28

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

10

تصنيف 
البلدية

ب

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

7,023

نوع الھيئة

Al	'Eizariyaمجلس بلدي

Name	Authorityاسم الھيئة المحلية

محافظة القدس
تقدير أعداد السكان 
المالحظاتلمنتصف عام 2016

21,393 الِعْيَزِريَّة8

عدد 
المقاعد

13

عدد 
المراكز

4

2



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

َدة1 َدة5,8892,855925مجلس قرويJudeida	Alالُجَديِّ الُجَديِّ
الَجلََمة2,5601,530912مجلس قرويJalama	Alالَجلََمة2
الراَمة1,198600911مجلس قرويRama	Arالراَمة3

الُخْلجان
أُمُّ دار

الزاِوَية957513911مجلس قرويZawiya	Azالزاِوَية5
الَزباِبَدة4,5552,4051113جمجلس بلديZababida	Azالَزباِبَدة6

	Ash	(Mothalth	Shuhada	Ashالُشَھداء (مثلث الُشَھداء)7
Shuhada)الُشَھداء (مثلث الُشَھداء)2,1731,001912مجلس قروي

الَطْيَبة2,6781,251912مجلس قرويTayba	Atالَطْيَبة8
الَعَرَقة2,6861,181912مجلس قروي'Araqa	Alالَعَرَقة9
الَعصاْعَصة577227911مجلس قروي'Asa'asa	Alالَعصاْعَصة10
اَرة11 اَرة1,441666911مجلس قروي'Attara	Alالعطَّ العطَّ
الَفْنَدقُوِميَّة4,2271,950913مجلس قرويFandaqumiya	Alالَفْنَدقُوِميَّة12
الُكَفْير29911مجلس قرويKufeir	Alالُكَفْير13

الُمِطلَّة
الُمغيِّر

الھاِشِميَّة1,306667911مجلس قرويHashimiya	Alالھاِشِميَّة15
الَياُمون

ِخْرَبة ُسُروج
أمُّ التوت1,229572911مجلس قرويTut	at	Ummأمُّ التوت17
أُمُّ الِريَحان460295911مجلس قرويRihan	ar	Ummأُمُّ الِريَحان18

تشمل ِخْرِبة الَشْيخ َسِعيد، وخربة برطعةَبْرَطَعة الَشْرِقيَّة5,1902,0051124جمجلس بلدي	Sharqiya	ash	Barta'aَبْرَطَعة الَشْرِقيَّة19

ِبْرقين7,0663,3541125جمجلس بلديBirqinِبْرقين20
تشمل ُأمُّ َقاُبوبِبيت قاد (الَجُنوبي)1,799605911مجلس قرويJanubi)	(Al	Qad	Beitِبيت قاد (الَجُنوبي)21

ِبير الَباَشا1,625791911مجلس قرويBasha	al	Birِبير الَباَشا22
ِتِعنِّك1,243781911مجلس قرويTi'innikِتِعنِّك23

ِتْلِفيت
تنين

َجَبعْ 10,5554,9301137جمجلس بلدي'Jabaَجَبعْ 25
َجْلُبون2,9711,658912مجلس قرويJalbunَجْلُبون26
َجْلَقُموس2,4761,301912مجلس قرويJalqamusَجْلَقُموس27

تشمل ضاِحَية َصباح الَخْير، َعَرب الُسَوْيَطات، وواد برقينِجنين

عابا (الَغْربيِّة)
ِخْرِبة َعْبَد هللا اليوِنس17273911مجلس قرويYunis	al	'Abdallah	Khirbetِخْرِبة َعْبَد هللا اليوِنس29

الَجِميالت
ِدير ابو َضعيف

ِدير َغزالَة1,112615911مجلس قرويGhazala	Deirِدير َغزالَة31

التسلسل حسب 
المحافظة

29

4

637

1,594

8,242

105

48,73320,401

3,124

ب

أ

مجلس بلدي الَياُمون

Mughayyir	Alالُمغيِّر

Al	Yamun

3,375مجلس قروي14

16

مجلس بلدي

ِتْلِفيت24

محافظة جنين

نوع الھيئةاسم الھيئة المحلية

Telfit2969مجلس قروي

مجلس قرويDa'if	Abu	Deirِدير ابو َضعيف30

المالحظات تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016 Authority	Name

20,363

41,325 مجلس قرويRayyan	Arالريان

تصنيف 
البلدية

28

6,926

عدد 
المحطات

1

3

11

1

Jenin ِجنين

عدد 
المقاعد

9

9

13

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

9

15

عدد 
المراكز

1

2

4

1

10

2

3



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

وبة، وِخْرِبة َمَراح الَرھىَرابا3,9092,092913مجلس قروي	Rabaَرابا32 تشمل ِخْرِبة َخرُّ
اَنة33 اَنة3,9032,009913مجلس قرويRummanaُرمَّ ُرمَّ
َزُبوَبا2,4041,458912مجلس قرويZububaَزُبوَبا34

ِخْرِبة الُمْنَطار الَشْرقيِّة
ِخْرِبة الُمْنَطار الَغْربيِّة

تشمل ِخْرِبة َمْسعود (عراق الدوار)، وِقيقس (القُُصور)َزْبَدة

ِسيِريس6,0733,217924مجلس قرويSirisِسيِريس36
الَسعاِيَدة

ة سيلَْة الحاِرِثيَّ
سيلَة الَظْھر7,2013,4351125جمجلس بلديDhahr	adh	Silatسيلَة الَظْھر38

الَجْربا
صانور

تشمل َمْنِطَقة الِھيشِصير925492911مجلس قرويSirِصير40
طوَرة الَشْرِقيَّة
طورة الَغْرِبيَّة

َظْھر الَعْبد451189911مجلس قروي'Abed	al	Dhaherَظْھر الَعْبد42
تشمل خربة الرعديةَظْھر الَمالِح246224911مجلس قرويMalih	al	Dhaherَظْھر الَمالِح43
َعاِنين4,5882,252913مجلس قرويAnin'َعاِنين44
ة45 ة6,2833,3661125جمجلس بلديAjja'َعجِّ َعجِّ

اَبة) الَحِفيَرة (َحِفيَرة َعرَّ
الَضماْيَرة
الَمْنصوَرة

اَبة َعرَّ
وادي ْدُعوق

اَنة47 اَنة2,4811,175912مجلس قرويArrana'َعرَّ َعرَّ
َعَربُّوَنة1,007532911مجلس قرويArabbuna'َعَربُّوَنة48
َعْنَزة2,3281,339912مجلس قرويAnza'َعْنَزة49
َفْحَمة3,0901,597912مجلس قرويFahmaَفْحَمة50
َفْحَمة الَجِديَدة459182911مجلس قرويJadida	al	Fahmaَفْحَمة الَجِديَدة51
تشمل َبْرَغَشة، وِخْرَبْة أبو َعْنَقرَفقُّوَعة4,3092,053913مجلس قرويFaqqu'aَفقُّوَعة52
تشمل ِخْرِبة َسْبِعينَقباْطَية23,86010,37913414بمجلس بلدي	Qabatiyaَقباْطَية53
َكْفر دان6,3992,9671124جمجلس بلديDan	Kafrَكْفر دان54
َكْفر َراعي9,1534,4691126جمجلس بلديRa'i	Kafrَكْفر َراعي55
ةَكْفر قُود1,421718911مجلس قروي	Qud	Kafrَكْفر قُود56 تشمل الَمْنِشيَّ
ُكَفْيِرْت2,9901,418912مجلس قرويKufeiritُكَفْيِرْت57
ِمْرَكة2,0021,016912مجلس قرويMirkaِمْرَكة58
ِمِسْلَية2,9681,407912مجلس قرويMisliyaِمِسْلَية59

َمْشروع ِبيت قاد (الَشَمالي)453255911مجلس قرويShamali)	(Ash	Qad	Beit	Mashru'َمْشروع ِبيت قاد (الَشَمالي)60

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

1

8

4

1

10

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

12,698

694

4,882

2,466

789

6,488

تصنيف 
البلدية

ج

5,055

تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016

تابع/ محافظة جنين

المالحظات Name	Authorityاسم الھيئة المحلية

Turaطوَرة مجلس قروي41

39

اَبة46 بَعرَّ Arraba

مجلس قرويSanurصانور

مجلس بلدي

1,357

9

9

13

عدد 
المقاعد

2

1

1,1739مجلس قرويJadida	al	Zabdaَزْبَدة الجديدة35

11,71111مجلس بلديHarithiya	al	Silatسيلَْة الحاِرِثيَّة37

عدد 
المراكز

1

نوع الھيئة

3

4

4



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

َمْيَثلون8,6454,5311127جمجلس بلديMeithalunَمْيَثلون61
َنْزلَة الَشْيخ َزْيد875474911مجلس قرويZeid	Sheikh	ash	Nazlatَنْزلَة الَشْيخ َزْيد62

وادي الَضِبع (عابا الَشْرقيِّة)511269911مجلس قرويSharqiya)	ash	('Aba	Dabi'	ad	Wadوادي الَضِبع (عابا الَشْرقيِّة)63

الَطِرم
تشمل خربة المكحلإمريحة

خربة الحمام
َيْعَبدْ 

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

14 13 17,938

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

8,941

نوع الھيئةName	Authorityاسم الھيئة المحلية

مجلس بلديYa'badَيْعَبدْ 

تابع/ محافظة جنين
تصنيف 
المالحظاتالبلدية تقدير أعداد السكان 

لمنتصف عام 2016

ب64

عدد 
المقاعد

عدد 
المراكز

5

5



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

الجاروِشيَّة1,093741911مجلس قرويJarushiya	Alالجاروِشيَّة1
الَراس633435911مجلس قرويRas	Arالَراس2
الَنْزلَة الَشْرقيِّة1,7761,124912مجلس قرويSharqiya	ash	Nazla	Anالَنْزلَة الَشْرقيِّة3
إكَتاَبا3,1261,342912مجلس قرويIktabaإكَتاَبا4

الَنْزلَة الَغْربيِّة
تشمل المرجةالَنْزلَة الُوسطى
تشمل َنْزلَة أبو َنارباَقة الَشْرقيِّة

َبْلعا7,7464,4741126جمجلس بلديBal'aَبْلعا6
ِبيت لِيد5,8583,9461126جمجلس بلديLid	Beitِبيت لِيد7
ِخْرَبة ْجبارة344254911مجلس قرويJubara	Khirbetِخْرَبة ْجبارة8

الَمْسقوَفة
ِدير الُغُصون

َراِمين2,1181,439912مجلس قرويRaminَراِمين10
َزْيَتا3,3452,1731113جمجلس بلديZeitaَزْيَتا11
َسفَّاِرين891706911مجلس قرويSaffarinَسفَّاِرين12

ُشوَفة
عْزَبة ُشوَفة

َصْيدا3,4361,995913مجلس قرويSeidaَصْيدا14
ارتاح

اح ِخْرِبة الَطيَّ
ابة ِذنَّ
تشمل ظھرة اكباريةُشَوْيَكة
تشمل الصوانة، وعزبة الجرادُطولَكْرم

َكَفا
َعتِّيل10,6016,1741139جمجلس بلديAttil'َعتِّيل16
ِعالَّر7,2614,1441126جمجلس بلديIllar'ِعالَّر17
انَعَنْبتا8,5975,5141338بمجلس بلدي	Anabtaَعَنْبتا18 تشمل َكْفر ُرمَّ
َفْرُعون3,6361,994913مجلس قرويFar'unَفْرُعون19

اَبة َعكَّ
َقفِّين

الَحفَّاصي
ِعْزَبة أبو َخِميش
ِعْزَبة الِخالل

َكْفر اللََبد
ال22 ال2,8431,754913مجلس قرويJammal	Kafrَكْفر َجمَّ َكْفر َجمَّ
َكْفر ِزيَباد1,2641,097912مجلس قرويZibad	Kafrَكْفر ِزيَباد23
َكْفر ُصور1,310974912مجلس قرويSur	Kafrَكْفر ُصور24
تشمل ِعْزِبة أبو َحَماَدةَكْفر َعبُّوش1,7091,046912مجلس قروي'Abbush	Kafrَكْفر َعبُّوش25
ُكورْ 307185911مجلس قرويKurُكورْ 26
َنْزلَة ِعيسى2,7381,554912مجلس قروي'Isa	Nazlatَنْزلَة ِعيسى27

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

7

10

3

45

8

4 11 4,963

أ

10,13611

ُشوَفة

5

تقدير أعداد السكان 
المالحظاتلمنتصف عام 2016

2,5739

Tulkarmمجلس بلدي

مجلس بلدي

9,973 9

نوع الھيئةName	Authorityاسم الھيئة المحلية

Shufaمجلس قروي

ج 20

15

6,308

تصنيف 
البلدية

ج

ج

60,647

Nazlat	an	and	Sharqiya	ash	Baqaباَقة الَشْرقيِّة والنزالت

ج

3,972

5,933

1,572

32,378

21

ُطولَكْرم

مجلس بلديGhusun	al	Deirِدير الُغُصون

13

َقفِّين

مجلس بلدي

Qaffin

عدد 
المقاعد

11

11

15

محافظة طولكرم

مجلس بلدي	Labad	al	Kafrَكْفر اللََبد

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

5,513

3,012

عدد 
المراكز

4

4

2

14

3

1

6



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

الَعَقَبة
ِخْرِبة َيْرَزة

ة تشمل البقاع الشرقية، ِخْرِبة ُحْمَصة، خربة سمرة، وخلة مكحولالَحِديِديَّ

الَفاِرِسيَّة
المالِح

ة ِخْرِبة َتل الِحمَّ
عين الحلوة

َبْرَدلَة2,177895912مجلس قرويBardalaَبْرَدَلة3
َتياِسير3,3111,440912مجلس قرويTayasirَتياِسير4

ِخْرِبة الَراس األْحَمر
ِخْرِبة َعاُطوف

َطمُّون14,3596,6181349بمجلس بلديTammunَطمُّون6
إْبِزيق

َراس الفاْرَعةْ 
َسْلَحب
تشمل الَثْغَرةُطوَباس
َكْشَدة

َعقَّاَبا8,7104,1361126جمجلس بلديAqqaba'َعقَّاَبا8
ِعْين الَبْيَضا1,547523911مجلس قرويBeida	el	Ein'ِعْين الَبْيَضا9
َكْرَدلَة408167911مجلس قروي	Kardalaَكْرَدلَة10
وادي الفاِرَعة3,6311,490912مجلس قرويFar'a	al	Wadiوادي الفاِرَعة11

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

1

1

1

18

المالحظات

465

138

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

131

370

405

محافظة طوباس

نوع الھيئةName	Authorityاسم الھيئة المحلية

5Khirbet	'Atuf ِخْرِبة َعاُطوف

870

عدد 
المقاعد

المالِح 2Al	Malihمجلس قروي

مجلس قروي'Aqaba	Alالَعَقَبة1

تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016

تصنيف 
البلدية

23,43311,630أ 7

مجلس قروي

مجلس بلديTubasُطوَباس

9

9

9

15

1

7

1

1

عدد 
المراكز

7



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

الَباَذان3,0161,599912مجلس قرويBadhan	Alالَباَذان1
الَساِوَية2,9041,475912مجلس قرويSawiya	Asالَساِوَية2
تشمل َتل الَغار، ِشْحَدة وَھْمالنالَعْقَرباِنيَّة1,215551911مجلس قروي'Aqrabaniya	Alالَعْقَرباِنيَّة3
ْن الَشْرِقيَّة4 ْن الَشْرِقيَّة2,9911,498912مجلس قرويSharqiya	ash	Lubban	Alأللُبَّ أللُبَّ
الناقُوَرة1,8751,113912مجلس قرويNaqura	Anالناقُوَرة5
اِريَّة6 اِريَّة1,923827911مجلس قرويNassariya	Anالَنصَّ الَنصَّ
إْجِنِسْنَيا613344911مجلس قرويIjnisinyaإْجِنِسْنَيا7
أُوَدال1,377742911َمجلس قرويOdalaأُوَدال8َ
أُوَصِرين1,956965912مجلس قرويOsarinأُوَصِرين9
تشمل المسعوديةُبْرَقة4,4542,463913مجلس قرويBurqaُبْرَقة10
اْرَية11 اْرَية2,7331,361912مجلس قرويBazzariyaَبزَّ َبزَّ
ُبوِرين2,8021,730913مجلس قرويBurinُبوِرين12
ِبيت إِمِرين3,4231,794913مجلس قرويImrin	Beitِبيت إِمِرين13
ِبيت إيَبا3,8232,214913مجلس قرويIba	Beitِبيت إيَبا14
ِبيت َحَسن1,360810911مجلس قرويHasan	Beitِبيت َحَسن15
ِبيت َدَجن4,2292,730914مجلس قرويDajan	Beitِبيت َدَجن16

ِبيت فُوِريك
ِخْرِبة َطاَنا

ِبيت َوَزْن1,283803911مجلس قرويWazan	Beitِبيت َوَزْن18
ِبيَتا

َزْعَتَرة
ِتلّ 5,2712,877924مجلس قرويTellِتلّ 20
َتْلِفيت3,4271,845913مجلس قرويTalfitَتْلِفيت21
َجالُود563378911مجلس قرويJaludَجالُود22
اِعين23 اِعين7,5543,8391126جمجلس بلديJamma'inَجمَّ َجمَّ
ُجوِريش1,699877912مجلس قرويJurishُجوِريش24
اَرة25 اَرة6,7593,1021124جمجلس بلديHuwwaraُحوَّ ُحوَّ
تشمل ِخْرِبة الَمراِجمُدْوَما2,5471,380912مجلس قرويDumaُدْوَما26
ِدير الَحَطب2,6851,637912مجلس قرويHatab	al	Deirِدير الَحَطب27
تشمل عرب دعيسِدير َشَرفْ 2,9851,693912مجلس قرويSharaf	Deirِدير َشَرفْ 28
ُروِجيب5,0992,558914مجلس قرويRujeibُروِجيب29
َزَواتا2,2751,386912مجلس قرويZawataَزَواتا30
اِعين31 اِعين2,5671,300912مجلس قرويJamma'in	Zeitaَزْيَتا َجمَّ َزْيَتا َجمَّ
سالِم6,1433,245925مجلس قرويSalimسالِم32
َسَبْسِطية3,1721,9981113جمجلس بلديSabastiyaَسَبْسِطية33
ة34 ة3,1091,692912مجلس قرويSarraَصرَّ َصرَّ
َطلُّوزة2,8821,726913مجلس قرويTalluzaَطلُّوزة35
ِعَراق ُبوِرين932518911مجلس قرويBurin	Iraq'ِعَراق ُبوِرين36
َعْزُموط3,2161,729913مجلس قرويAzmut'َعْزُموط37

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

10

8

المالحظات عدد 
المقاعد

Beit	Furikجمجلس بلدي ِبيت فُوِريك

11

نوع الھيئة

Beitaِبيَتا19

تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016

تصنيف 
البلدية

ج

17

مجلس بلدي

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

11,017

12,54611

Authority	Name

6,781

4,959

محافظة نابلس

عدد اسم الھيئة المحلية
المراكز

3

3

8



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

َعصيَرة الشماليَّة9,1695,4481128جمجلس بلديShamaliya	ash	Asira'َعصيَرة الشماليَّة38
َعِصيَرة الِقْبلِيَّة2,8711,592912مجلس قرويQibliya	al	Asira'َعِصيَرة الِقْبلِيَّة39

الَرْجمان والَدوا
الطويَّل وَتل الَخَشَبة

تشمل جفا النونَعْقَرَبا
َياُنون

وْرَية41 وْرَية366209911مجلس قرويAmmuriya'َعمُّ َعمُّ
َعَوْرتا6,8243,337925مجلس قرويAwarta'َعَوْرتا42
ُعوِريف3,5451,837913مجلس قرويUrif'ُعوِريف43
تشمل عرب النواجيِعْين ِشْبلِي407199911مجلس قرويShibli	Ein'ِعْين ِشْبلِي44
َعْيَنُبوس2,8401,138912مجلس قرويEinabus'َعْيَنُبوس45
فُُروش ِبيت َدَجن933305911مجلس قرويDajan	Beit	Furushفُُروش ِبيت َدَجن46
َقَبالن8,6523,6591125جمجلس بلديQabalanَقَبالن47

ة ِخْرِبة َصرَّ
َقْرُيوت

قُْصرة5,3112,5281124جمجلس بلديQusraقُْصرة49
قُوِصين2,0741,149912مجلس قرويQusinقُوِصين50
َكْفر َقلِّيل2,9742,079913مجلس قرويQallil	Kafrَكْفر َقلِّيل51
َماَدما2,1281,150912مجلس قرويMadamaَماَدما52
َمْجَدْل َبني فاِضل2,8911,389912مجلس قرويFadil	Bani	Majdalَمْجَدْل َبني فاِضل53
ناْبلُس153,06171,3931535101أمجلس بلديNablusناْبلُس54
ِنْصف ُجَبْيل478235911مجلس قرويJubeil	Nisfِنْصف ُجَبْيل55
ياِصيد2,5291,504912مجلس قرويYasidياِصيد56
ِيْتَما3,4621,626912مجلس قرويYatmaِيْتَما57

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

6

2

تصنيف 
البلدية

ج مجلس بلدي

َقْرُيوت48

المالحظاتنوع الھيئة تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016

عدد 
المقاعد

10,050

Qaryut

Aqrabaَعْقَرَبا40

مجلس قروي

11

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

تابع/ محافظة نابلس

Name	Authorityاسم الھيئة المحلية

2,8179

4,567

1,324

عدد 
المراكز

2

1

9



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

ر الُمَدوَّ
ِعْزِبة األْشَقر
ِعْزَبة َجْلُعود
ِعْزَبة َسْلمان

الفُْنُدق941436911مجلس قرويFunduq	Alالفُْنُدق2
الَنِبي إلَياس1,458729911مجلس قرويElyas	Nabi	Anالَنِبي إلَياس3

اِتين إِمَّ
َفْرَعتا

باَقْة الَحَطب2,0471,073912مجلس قرويHatab	al	Baqatباَقْة الَحَطب5
ِبيت أَمين1,258595911مجلس قرويAmin	Beitِبيت أَمين6
ِجْنَصافُوط2,6381,435912مجلس قرويJinsafutِجْنَصافُوط7
ِجْيت2,7351,529912مجلس قرويJitِجْيت8
َجيُّوس3,6031,9411113جمجلس بلديJayyusَجيُّوس9

الَضْبَعة
َحْبلَة

ة11 ة2,6741,483912مجلس قرويHajjaَحجَّ َحجَّ
ِخْرِبة ِصْير557332911مجلس قرويSir	Khirbetِخْرِبة ِصْير12

راس الِطيَرة
راس َعِطيَّة
وادي الَرَشا

َسّنيْرَيا3,4611,887913مجلس قرويSanniriyaَسّنيْرَيا14
َعَرب أبو َفْرَدة14481911مجلس قرويFarda	Abu	Arab'َعَرب أبو َفْرَدة15
َعَرب الَرماِضين الَجُنوبي276146911مجلس قرويJanubi	al	Ramadin	ar	Arab'َعَرب الَرماِضين الَجُنوبي16
َعَرب الَرماِضين الَشَمالي11077911مجلس قرويShamali	ash	Ramadin	ar	Arab'َعَرب الَرماِضين الَشَمالي17

ِعْزَبة الَطِبيب
ون َعزُّ

ون َعْتَمة19 ون َعْتَمة2,2051,128912مجلس قروي'Atma	Azzun'َعزُّ َعزُّ
َعْسلَة1,065517911مجلس قرويIsla'َعْسلَة20
َفالِمية788423911مجلس قرويFalamyaَفالِمية21
َقْلِقيْلَية51,96921,405151130أمجلس بلديQalqiliyaَقْلِقيْلَية22

عرب الخوله
َكْفر ُثْلث

وم24 وم3,6211,949913مجلس قرويQaddum	Kafrَكْفر َقدُّ َكْفر َقدُّ
َكْفر الِقف1,066645911مجلس قرويLaqif	Kafrَكْفر الِقف25

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

2

3

7

3

7

4

4,213

2,644

Hablaَحْبلَة10

13

مجلس بلدي

تصنيف 
البلدية

Garbi	Al	'Izab	Alالعزب الغربي

محافظة قلقيلية

1,755

3,720

1,192

1,767

9

4,882

2,579

ون18 10,026مجلس بلديAzzun'َعزُّ

مجلس قروي

اِتين4 مجلس قرويImmatinإِمَّ

7,908

المالحظات تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016

1

عدد 
المقاعد

ج

ج

ج

مجلس قروي

مجلس بلديThulth	Kafrَكْفر ُثْلث23

9

11

9

11

11

'Atiya	Rasراس َعِطيَّة

3,772

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

915

نوع الھيئة عدد Name	Authorityاسم الھيئة المحلية
المراكز

2

2

3

2

3

2

10



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

إْسَكاَكا1,107736911مجلس قرويIskakaإْسَكاَكا1
الَزاِوَية5,7683,0011124جمجلس بلديZawiya	Azالَزاِوَية2
ِبْدَيا9,7844,9111127جمجلس بلديBiddyaِبْدَيا3
ْبُروِقين3,9262,3221113جمجلس بلديBruqinْبُروِقين4
تشمل دار أبو َبَصلَحاِرس3,7761,979913مجلس قرويHarisَحاِرس5
تشمل وادي َقاناِدير إسْتيا3,8172,3581113جمجلس بلديIstiya	Deirِدير إسْتيا6
ِدير َبلُّوط3,8772,2391113جمجلس بلديBallut	Deirِدير َبلُّوط7
َرافات2,2581,349912مجلس قرويRafatَرافات8

َسْرَطة
ِعْزِبة أبو آَدم
ِخْرَبْة َقْيس

َسْلِفيت
َفْرَخة1,657992912مجلس قرويFarkhaَفْرَخة11
ان12 ان4,6122,2051113جمجلس بلديHassan	Bani	Qarawatَقراَوة َبني َحسَّ َقراَوة َبني َحسَّ
ِقيَرة1,387824911مجلس قرويQiraِقيَرة13
تشمل ِخْرِبة ُسوَسةَكْفر الِديك5,5243,2281124جمجلس بلديDik	ad	Kafrَكْفر الِديك14
تشمل دار أبو كايدِكِفْل َحاِرس3,9412,3941113جمجلس بلديHaris	Kiflِكِفْل َحاِرس15
َمْرَدا2,4171,499912مجلس قرويMardaَمْرَدا16
َمْسَحة2,4301,269912مجلس قرويMas‐haَمْسَحة17
َياُسوف1,9671,205912مجلس قرويYasufَياُسوف18

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

2

10

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

1,584

6,169 Salfit

تقدير أعداد السكان 
المالحظاتلمنتصف عام 2016 نوع الھيئةName	Authorityاسم الھيئة المحلية

3,070

10,947َسْلِفيت10

مجلس قرويSartaَسْرَطة9

تصنيف 
البلدية

محافظة سلفيت

مجلس بلدي

عدد 
المقاعد

15

9

أ

عدد 
المراكز

1

5

11



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

ِبيِتللُّو
اال َجمَّ

ار ِدير َعمَّ
الِبيَرة48,88717,533151126أمجلس بلديBireh	Alالِبيَرة2
الجاِنَية1,488722911مجلس قرويJaniya	Alالجاِنَية3

ابو ُشَخْيِدم
ة الَمْزَرَعة الِقْبلِيَّ

الَطْيَبة
َجات َبِدو الُمَعرَّ

الطيَرة1,738975912مجلس قرويTira	Atالطيَرة6
ْن الَغْربي7 ْن الَغْربي1,889973912مجلس قرويGharbi	al	Lubban	Alاللُبَّ اللُبَّ
الِمْدَية1,665833911مجلس قرويMidya	Alالِمْدَية8
الَمْزَرَعة الَشْرِقيَّة5,7522,5241124جمجلس بلديSharqiya	ash	Mazra'a	Alالَمْزَرَعة الَشْرِقيَّة9
الُمَغيِّر3,0301,507912مجلس قرويMughayyir	Alالُمَغيِّر10
الَنبي صالِح683364911مجلس قرويSalih	Nabi	Anالَنبي صالِح11
أمُّ َصَفا783418911مجلس قرويSafa	Ummأمُّ َصَفا12
ُبْدُرس1,7901,076912مجلس قرويBudrusُبْدُرس13
ُبْرَقة2,6751,183912مجلس قرويBurqaُبْرَقة14
ُبْرَھام788364911مجلس قرويBurhamُبْرَھام15
ِبْلِعين2,177976912مجلس قرويBil'inِبْلِعين16

عاُروَرة
مزاِرع الُنوباني

بيت ريما
اِنة دير َغسَّ

ِبيت ِسيَرا3,5181,427912مجلس قرويSira	Beitِبيت ِسيَرا19
ِبيت ُعْوْر الَتْحَتا5,5952,250923مجلس قرويTahta	at	'Ur	Beitِبيت ُعْوْر الَتْحَتا20
ِبيت ُعْور الفُوَقا1,106640911مجلس قرويFauqa	al	'Ur	Beitِبيت ُعْور الفُوَقا21

ِبيت لِْقيا
حي الكرامة

انِبيُتوْنيا25,2887,56213411بمجلس بلديBeituniyaِبيُتوْنيا23 تشمل ِخْرِبة َكْفر ِشيَّ
َبْيِتين2,7421,266912مجلس قرويBeitinَبْيِتين24
ِبيرزيت5,7962,8981325بمجلس بلديBirzeitِبيرزيت25
ا26 ا4,7812,1951123جمجلس بلديTurmus'ayyaُتْرُمسَعيَّ ُتْرُمسَعيَّ

الدوحة
ِجْفَنا

ا28 ا948465911مجلس قرويJilijliyaِجْلِجيلِيَّ ِجْلِجيلِيَّ
ِجْيبيا189105911مجلس قرويJibiyaِجْيبيا29
ِخْرَبْة أبو َفالَح5,1142,695914مجلس قرويFalah	Abu	Khirbetِخْرَبْة أبو َفالَح30
َخْرَبثا الِمْصباح6,6682,682924مجلس قرويMisbah	al	Kharbathaَخْرَبثا الِمْصباح31
َخْرَبثا َبِني َحاِرث3,6421,555912مجلس قرويHarith	Bani	Kharbathaَخْرَبثا َبِني َحاِرث32
ُدورا الَقِرع3,7071,193912مجلس قروي'Qar	al	Duraُدورا الَقِرع33
ِدير إبِزيع2,6481,344912مجلس قروي'Ibzi	Deirِدير إبِزيع34
ِدير أبو َمْشَعلْ 4,5072,206913مجلس قرويMash'al	Abu	Deirِدير أبو َمْشَعْل35
ِدير الُسوَدان2,5481,281912مجلس قرويSudan	as	Deirِدير الُسوَدان36
ِدير َجِرْير5,1012,398913مجلس قرويJarir	Deirِدير َجِرْير37

التسلسل حسب 
المحافظة

7

2

عدد 
المحطات

6

5

2

5

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

4,130

3,289

923

4,471

1,093

6

10,18511

6,50511جمجلس بلدي17

Liqya	Beitِبيت لِْقيا22

3,111

3,807

جمجلس بلدي

تصنيف 
البلدية

ج

ب

7,92111جمجلس بلدي

مجلس بلديGarbiya)	(al	Zeid	Baniَبني ِزْيد (الغربية)18

نوع الھيئةName	Authorityاسم الھيئة المحلية

جمجلس بلديItihad	Alاالتحاد1

Zaytouneh	ALالزيتونة4

2,196

محافظة رام هللا والبيرة

9

8,70611

المالحظات

2,822

مجلس قرويJifnaِجْفَنا27

مجلس بلديTayba	Atالَطْيَبة5

تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016

3

3

1

2

2 7,058

عدد 
المقاعد

11

Sharqiya	ash	Zeid	Baniبني زيد الشرقية

13

عدد 
المراكز

3

1

12



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

ِدير ُدْبَوان6,7212,5281324بمجلس بلديDibwan	Deirِدير ُدْبَوان38
ِدير ِقدِّيس2,4851,262912مجلس قرويQaddis	Deirِدير ِقدِّيس39
ِدير ِنَظام1,125573911مجلس قرويNidham	Deirِدير ِنَظام40
َراس َكْرَكرْ 2,1281,008912مجلس قرويKarkar	Rasَراس َكْرَكرْ 41
راَم هللا35,14016,70315822أمجلس بلديRamallahراَم هللا42
َرمُّون3,3601,507912مجلس قرويRammunَرمُّون43
َرْنِتيس3,2431,586912مجلس قرويRantisَرْنِتيس44

ِسْلواد
ْم ِسْلواد ُمَخيَّ

ِسْنِجل6,7002,9351124جمجلس بلديSinjilِسْنِجل46
ِشْبِتين1,080529911مجلس قرويShabtinِشْبِتين47
ُشْقَبا5,7552,507924مجلس قرويShuqbaُشْقَبا48

ابو َقشّ 
ُصْرَدا

َصفَّا4,8652,466913مجلس قرويSaffaَصفَّا50
عاُبود2,6671,513912مجلس قرويAbud'عاُبود51
ِعْبَوْين3,9911,8941113جمجلس بلديAbwein'ِعْبَوْين52
ول53 ول1,583914912مجلس قرويAjjul'َعجُّ َعجُّ
َعَطاَرة2,9051,5191112جمجلس بلديAtara'َعَطاَرة54
ِعْين ِسيْنيا910389911مجلس قرويSiniya	Ein'ِعْين ِسيْنيا55
ِعْين َعِريك2,005882912مجلس قروي'Arik	Ein'ِعْين َعِريك56
ِعْين ِقينيا1,039611911مجلس قرويQiniya	Ein'ِعْين ِقينيا57
ِعْين َيْبرود3,8381,524912مجلس قرويYabrud	Einِعْين َيْبرود58
ِقْبَيا6,2722,625924مجلس قرويQibyaِقْبَيا59
َقَراَوة َبني ِزْيد3,7302,121913مجلس قرويZeid	Bani	Qarawatَقَراَوة َبني ِزْيد60
َكْفر ِعْين2,2311,298912مجلس قروي'Ein	Kafrَكْفر ِعْين61
تشمل ِعْين َساْمَيةَكْفر َمالِك3,5671,864913مجلس قرويMalik	Kafrَكْفر َمالِك62
َكْفر ِنْعَمة4,7992,300913مجلس قرويNi'ma	Kafrَكْفر ِنْعَمة63
ُكوَبر4,7052,212913مجلس قرويKobarُكوَبر64
ِنْعلِين5,8522,7631124جمجلس بلديNi'linِنْعلِين65
َيْبُرود824368911مجلس قرويYabrudَيْبُرود66

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

4

3

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

3,099

1,514 مجلس بلدي

تصنيف 
البلدية

ب

ج 49Surda	and	Abu	Qash ُصْرَدا وابو َقشّ 

المالحظاتنوع الھيئةName	Authorityاسم الھيئة المحلية

تابع/ محافظة رام هللا والبيرة
عدد 
المقاعد

تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016

3,116

8,325 Silwad13ِسْلواد45 مجلس بلدي

11

عدد 
المراكز

2

2

13



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

تشمل ِدير قُُرْنُطل، وِعْين الْديوك الَتْحَتاأريحا

الَنبي موسى
ِدير َحْجلَة
ِدير الِقْلط

الِجْفْتلِك4,7011,841913مجلس قرويJiftlik	Alالِجْفْتلِك2
الُزَبْيدات1,798892912مجلس قرويZubeidat	Azالُزَبْيدات3

تشمل بدو المليحات، بدو ام عذبة، بدو طورة المجدرين (البسايطة)، راس العوَجا5,2142,2981113جمجلس بلدي'Auja	Alالعوَجا4
العوجا والرشايدة، ومعرجات العوجا

تشمل بدو الزايد، وبدو العمريينالُنَوْيِعَمة

تشمل بدو الرشايدة، وعرب الكعابنةِعْين الْديوك الفُوقا

َفَصاِيل1,364658911مجلس قرويFasayilَفَصاِيل6
َمْرج الَغزال257202911مجلس قرويGhazal	al	Marjَمْرج الَغزال7
َمْرج َنْعَجة905519911مجلس قرويNa'ja	Marjَمْرج َنْعَجة8

عدد 
المحطات

15

2

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

11,004

1,402

التسلسل حسب 
المحافظة

أ

	al	Duyuk	ad	'Ein	and	Nuwei'ma	Anالُنَوْيِعَمة وِعْين الْديوك الفُوقا5
Fauqa

محافظة أريحا
تصنيف 
البلدية نوع الھيئة

مجلس بلدي(Ariha)	Jerichoأريحا1

تقدير أعداد السكان Name	Authorityاسم الھيئة المحلية
المالحظاتلمنتصف عام 2016

23,611

عدد 
المقاعد

15

9 2,615 مجلس قروي

عدد 
المراكز

5

2

14



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

الَجْبَعة1,128506911مجلس قرويJab'a	Alالَجْبَعة1
الَخاص496244911مجلس قرويKhas	Alالَخاص2
الَخِضر12,3015,2891137جمجلس بلديKhadr	Alالَخِضر3
الْدوَحة12,2754,5231126جمجلس بلديDoha	Adالْدوَحة4

تشمل أبو زيتون، الُخْشَنة، وَفْخْت الُجولالَشَواْوَرة4,7031,871913مجلس قرويShawawra	Ashالَشَواْوَرة5

اِديَّة الَحدَّ
ة تشمل وادي الَعرايسالُعَبْيِديَّ

الَمْعَصَرة1,011589911مجلس قرويMa'sara	Alالَمْعَصَرة7
ا الَمِنيِّ

وادي امحيميد
الَولََجة2,569981912مجلس قرويWalaja	Alالَولََجة9
إْرَطاس4,6101,925913مجلس قرويArtasإْرَطاس10
أُمُّ َسْلُموَنة1,189533911مجلس قرويSalamuna	Ummأُمُّ َسْلُموَنة11
َبتِّير4,9932,0301113جمجلس بلديBattirَبتِّير12

الفَُرْيِديس
ِبيت َتْعَمر

جب الذيب 
تشمل رأس العقبةبئر عونة
ِبيت َجاال
خلة حمامة

ِبيت ساحور15,5658,52413512بمجلس بلديSahur	Beitِبيت ساحور15
ار16 ار13,8496,3301139جمجلس بلديFajjar	Beitِبيت َفجَّ ِبيت َفجَّ
ِبيت لَْحم31,79915,18815821أمجلس بلديLahm)	(Beit	Bethlehemِبيت لَْحم17

الَحْلقوم
ُتقُوع

ِخْرِبة الِدير
ِخْرِبْة ُتقُوع

تشمل ابو ُنَجْيم، الَعساِكرة، الِعَقاب، َحْرَملَة، َخلِّْة الَقراِنين، وَرْخِمةجناتا (بدَّ فلوح)6,8163,1601155جمجلس بلديFalouh)	(Badd	Jannatahجناتا (بدَّ فلوح)19

ْجوَرة الَشْمَعة1,877832911مجلس قرويSham'a	ash	Juratْجوَرة الَشْمَعة20
ُحوَسان6,9862,423924مجلس قرويHusanُحوَسان21
ادْ 22 ادْ 512293911مجلس قرويHaddad	al	Khalletَخلِّة الَحدَّ َخلِّة الَحدَّ
َخلَّة الُنْعَمان21899911مجلس قروي	Nu'man	an	Khalletَخلَّة الُنْعَمان23

َخلِّْة البلوطه
تشمل الشفا، وواد شخيتَخلِّْة َسَكاْرَيا
َخلِّْة عَفاَنة

يس، أمُّ َعْسلَة، وُجْھُضمدار صالح4,2452,040924مجلس قرويSalah	Darدار صالح25 تشمل الُحَجْيلَة، أمُّ الَقسِّ

11

8

1

عدد 
المحطات

8

1

2

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

5,431

527

1,220

7,964

5,229

81,274

جمجلس بلدي'Tuquُتقُوع18

مجلس قروي

13

Authority	Nameنوع الھيئة

مجلس قروي

233 Khallet	Sakariya

مجلس بلدي

محافظة بيت لحم 

تقدير أعداد السكان اسم الھيئة المحلية
المالحظاتلمنتصف عام 2016

1,751 مجلس قروي Ta'mir	Beitِبيت َتْعَمر

َخلِّْة َسَكاْرَيا24

تصنيف 
البلدية

ج

11,177

ب

Al	Maniya

التسلسل حسب 
المحافظة

'Ubeidiya13,601	Alالُعَبْيِديَّة6

عدد 
المقاعد

11

9

13

9

9

11

246

ا الَمِنيِّ

17,425مجلس بلدي

1

Beit	Jala ِبيت َجاال 14

3

عدد 
المراكز

1

5

3

1

15



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

راْس الواد
َزْعَتَرة

تشمل الَرواِعين، والَعَزاِزَمةَعَرْب الَرشاْيِدة1,829622911مجلس قرويRashayida	ar	Arab'َعَرْب الَرشاْيِدة27
ِكيَسان571289911مجلس قرويKisanِكيَسان28

ة الَمْنِشيَّ
َمَراح َرَباح

َمراح َمَعالَّ 862517911مجلس قرويMa'alla	Marahَمراح َمَعالَّ 30
الين31 الين8,5923,924926مجلس قرويNahhalinَنحَّ َنحَّ

َخلِّْة اللُوَزة

تشمل خلة ابو زيد، َخلِّْة َحَمد، َظْھَرة الَنَدى، ووادي أمُّ َقْلَعةِھْنَداَزة وُبَرْيِضَعة

وادي الِنيصْ 972456911مجلس قرويNis	an	Wadiوادي الِنيصْ 33

ال34 ال1,786851912مجلس قرويRahhal	Wadiوادي َرحَّ تشمل الَبْيَضا، الَثْبَرة، وِخْرِبْة الَنْحلَةوادي َرحَّ

وادي فُوِكين1,470783911مجلس قرويFukin	Wadiوادي فُوِكين35

عدد 
المحطات

7

3

5 2,722

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

التسلسل حسب 
المحافظة

7,91511جمجلس بلديZa'taraَزْعَتَرة26

32

تقدير أعداد السكان 
المالحظاتلمنتصف عام 2016 تصنيف 

البلدية

Bureid'a	and	Hindazaِھْنَداَزة وُبَرْيِضَعة

اسم الھيئة المحلية

Marah	Rabahمجلس قروي

نوع الھيئة

6,767 مجلس قروي

2,206 َمَراح َرَباح29

عدد 
المقاعد

9

9

4,040

1,116

Authority	Name

تابع/ محافظة بيت لحم
عدد 
المراكز

3

2

3

16



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

تشمل أَبو الَعْسجا، أبو الُغْزالن، ابو العرقان، ربدةَراُبود

ُكْرَزة
تشمل ِبير ُمَسلَّم، وقصةإْذَنا
ُسوَبا

الُبْرج والبيرة
تشمل أبو ِسْحِويلِةِبيت ِمْرِسم
الَتواِني
الركيز
المفقرة

ِخْرِبة َصاُروَرة
البويرة (البقعة)

البويرة (عقبة انجيلة)

تشمل ابو الدعجان، بئر عريكة، دوير بان، وفرش الھوىالَخليل

َخلِّْة الدار
قالع زيتا

َقْلَقس

تشمل الرضوانة، أم حبلة، ام سدرةالَرماِضين

ِخْرِبة الرظيم
ِخْرِبة الَرْھَوة

تشمل وداديَعَرب الفَُرْيَجات
الِريِحيَّة5,2152,208913مجلس قرويRihiya	Arالِريِحيَّة7

تشمل الِسيْمَيا، بئر العقبة، خلة النياص، شعب الغدير، ووادي العمايرالَسُموع

ِخْرِبة الَخراَبة
تشمل ِخْرِبة ْغوين التحتاِخْرِبة ْغوين الفُوَقا

مجد الباع
تشمل َقَفان الَخِميس وخلة العيسالُشُيوخ11,6366,0221138جمجلس بلديShuyukh	Ashالُشُيوخ9

ة تشمل َحْدْب الَعلََقة، َخلِّْة الَعْقد، وخلة وحشةالُصرَّ

تشمل شعب مطارد أبو شھلةَمراح الَبقَّار
وادي الِكالب

عدد 
المحطات

4

15

3

1

107

3

16

2

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

1,854

11,182

1,754

348

73,019

2,153

11,064

1,519

إْذَنا2

1839

ة Sura	Asالُصرَّ

Mirsim	Beit	Bira,	Al	Burj,	Alالُبْرج، البيرة، ِبيت ِمْرِسم

5,088

التسلسل حسب 
المحافظة

مجلس قروي6

As	Samu'

الَخليل مجلس بلدي5

Abu	al	'Asja,	Abu	al	Ghozlan,		Abu	al	
'Urqan,	Rabud,	Kurza

3

223,575

الَسُموع8

اسم الھيئة المحلية

26,584

ب

Hebron	(Al	Khalil)

Authority	Nameتقدير أعداد السكان نوع الھيئة
لمنتصف عام 2016

أ

Idhna13مجلس بلدي

10

25,107

Tuwani	Atالَتواِني4

أَبو الَعْسجا، أبو الُغْزالن، ابو العرقان، 1
َراُبود، ُكْرَزة

مجلس قروي

مجلس قروي

تصنيف 
البلدية

Ramadin	Arالَرماِضين

محافظة الخليل

المالحظات

37

3,825

4,032 مجلس قروي

بمجلس بلدي

9

عدد 
المقاعد

9 4,005

مجلس قروي

15

9

13

9

1

5

1

عدد 
المراكز

4

4

2

1

17



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

تشمل اعسيلة، خربة الدير، فريرة، وواد ابن صالحالَظاِھِريَّة

تشمل ام الطيرانِخْرِبة َزنُّوَتة
إقطيط

أبو الحنا 
ِخْرِبة دير شمس
خربة شويكة

سومرة
َكْفر ُجول

ِعنَّاب الَكِبير

تشمل الجوايا، خيروشيوش والحديدية، خلة جبر، َخلِّْة َصالِح، راس أبو رمة، الَكْرِمل6,7693,0261135جمجلس بلديKarmil	Alالَكْرِمل12
وَمِعين

		Adaraj	‐Om	Ka’abneh	Alالكعابنه - أم الدرج (الُزَوْيدين)13
(Alzoyedeen)تشمل العبيديةالكعابنه - أم الدرج (الُزَوْيدين)1,074407911مجلس قروي

ألُكوم
قْ  الُمَورَّ

ِبيت َمْقُدوم
ُحْمَصة

تشمل ِخْرِبة ابو َحاِمدالَمْجد2,5421,171912مجلس قرويMajd	Alالَمْجد15
إدقيقة (ِخْرِبة َطويل الِشيح)

الَنجاَدة
أُم الخير681324911مجلس قرويKhair	al	Ummأُم الخير17

تشمل الَعلََقة الَتْحَتا، الَعلََقة الفُوقا، وَعْبَدةإمِريش2,199979912مجلس قروي'Alaqatin	al	'Abda,	Imreish,إمِريش، َعْبَدة، العلقتين18

تشمل راس وادي جحيشإِمنيِزل
َھريَبة الَنبي

ِبيرِين
تشمل واد اللوزَبني َنِعيم

ِبيت الُروْش الَتْحَتا493238911مجلس قرويTahta	at	Rush	ar	Beitِبيت الُروْش الَتْحَتا21
تشمل ُجَويِبيت الُروْش الفُوقا1,293605911مجلس قرويFauqa	al	Rush	ar	Beitِبيت الُروْش الفُوقا22

تشمل بيت زعتة، خربة المنطرة، وصافاِبيت أُّمر

َجاال
تشمل راس الُجوَرة، قيالِبيت أُوال14,3756,1211149جمجلس بلديUla	Beitِبيت أُوال24
تشمل أبو الفول، أم العمد الغربية، َخلِّْة َعَربي، وِقَنان الَنْجَمةِبيت َعْمَرة2,859998912مجلس قروي'Amra	Beitِبيت َعْمَرة25
ا26 ا10,6494,6161126جمجلس بلدي'Awwa	Beitِبيت َعوَّ ِبيت َعوَّ
ِبيت كاِحل8,6184,037926مجلس قرويKahil	Beitِبيت كاِحل27

َتْرقُوْميا
ِخْرِبة َجْمُروَرة

تشمل ادغابيس، اسطاس، الَخْمَجات، شعب الملح، لوزاَتفُّوح13,9955,5241337بمجلس بلديTaffuhَتفُّوح29

عدد 
المحطات

20

2

1

1

13

13

13

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

12,579

9,047

Bani	Na'imمجلس بلدي

مجلس بلديTarqumiyaَتْرقُوْميا28

785مجلس قرويKa’abneh	Al	‐	Najada	Anالَنجاَدة - الكعابنة16

ب

515

14

222

9,859

8,849

التسلسل حسب 
المحافظة

ب

مجلس قروي

َبني َنِعيم20

تصنيف 
البلدية

38,444مجلس بلديDhahiriya	Adhالَظاِھِريَّة11

مجلس قرويImneizilإِمنيِزل19

Kaum	Elالُكوم

18,221

ب

Ummar	Beitِبيت أُّمر

تقدير أعداد السكان نوع الھيئةName	Authorityاسم الھيئة المحلية
لمنتصف عام 2016

ب23

تابع/ محافظة الخليل

المالحظات

1

1

3,391

9

18,96013

13

9

26,523

مجلس بلدي

9

13

1,497

319

عدد 
المقاعد

13

عدد 
المراكز

7

1

4

5

3

18



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

ا30 ا1,177413911مجلس قرويHittaَحتَّ تشمل بدو الجھالين (خلة البيضة)َحتَّ
ار31 ار2,533931912مجلس قرويFawwar	al	Hadabَحَدْب ألَفوَّ َحَدْب ألَفوَّ

تشمل الَبقَّار، ِخْرِبة الَحَسَكة، وخربة عقلَحْلُحول29,22212,12913517بمجلس بلديHalhulَحْلُحول32

تشمل السافرية (القط)، بطن األصفر، ِخْرِبة ُمْشِرف (عين داب)، ولوقاَخاَراس8,7894,1111126جمجلس بلديKharasَخاَراس33
ِخْرِبة الِدير349207911مجلس قرويDeir	ad	Khirbetِخْرِبة الِدير34
ُخَرسا4,5431,811913مجلس قرويKhursaُخَرسا35

َخْشم الدرج (الھذالين)
َخْشم الَكْرم

تشمل خلة أبو حسن، وخلة الحجرالُبَوْيب
الِرَفاِعيَّة والِديَرات 

أُم الشقحان
أُم العمد (سھل واد الماء)

تشمل خلة عميرة وشعب سمورأمُّ لَصَفا وابو شبان
َخلِّْة الَميِّة

تشمل الَطَبَقة، الِھْجَرة، َرفاِدة، ْكِريِسة، وواِضحُدوَرا

تشمل ِخْرِبة َسالَمة، وْفِقيِقيسوادي ُعَبْيد
إْسِكيك

ِدير الَعَسل الَتْحَتا
ِدير الَعَسل الفُوقا2,110782911مجلس قرويFauqa	al	'Asal	al	Deirِدير الَعَسل الفُوقا40

تشمل السيمياءِدير َساِمت
َطاروَسة
أُم الُبُطم

ِبيت ِعيُنون
َحْمّروش

واَرة، الُعَدْيَسة، راس الَطويل، شماليَّة الَھوى، وِعْرَقان ْطرادَسِعْير تشمل الدُّ

ِقَنان الِنِمر
كوازيبا

تشمل ُجُرون اللُوزْ وادي الِريم
ة  ِسكَّ
َطَواس

سوسيا139911مجلس قرويSosyaسوسيا44
وب45 وب2,047791911مجلس قروي'Arrub	al	Shuyukhُشُيوْخ الَعرُّ ُشُيوْخ الَعرُّ
ُصوِريف17,6508,16513312بمجلس بلديSurifُصوِريف46
َكْرَمة1,830719911مجلس قرويKarmaَكْرَمة47

تشمل أم الرقم، السھل، الكوال، والمعزةمسافر َبني َنِعيم (َخلِّْة المسافر)

العين

التسلسل حسب 
المحافظة

عدد 
المحطات

1

5

23

1

5

17

1

1

15,580

497

3,069

10,882

574

656

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

292

2,025

9

26,21913بمجلس بلديَسِعْير42

مجلس قروي(Al‐Hathaleen)	Adaraj	Khashemَخْشم الدرج (الھذالين)36

8,2379مجلس قرويSamit	Deirِدير َساِمت41

733مجلس قرويTahta	at	'Asal	al	Deirِدير الَعَسل الَتْحَتا39

1,1299مجلس قروي

Sa'ir

38,351

تقدير أعداد السكان 
لمنتصف عام 2016

Masafer	Bani	Na'im	(Khallet	Al	
Masafer)287مجلس قروي

800

Duraُدوَرا

تابع/ محافظة الخليل

المالحظاتاسم الھيئة المحلية

Maiyya	al	Khalletَخلِّْة الَميِّة37

9

ة وَطَواس43 Tawwas	and	Sikkaِسكَّ

مجلس بلدي38

5,435مجلس قروي

Authority	Name تصنيف
البلدية

ب

9مسافر َبني َنِعيم (َخلِّْة المسافر)48

عدد 
المراكز نوع الھيئة

2

8

1

عدد 
المقاعد

9

13

1

4

10

1

1

19



التجمعات التابعة للھيئة
االسم

تشمل الثعلةسدة الثعلة

ان، وِخْرِبة الَمجاز، والحالوة، والمركزِخْرِبة الَفِخيت تشمل ِخْرِبة الَتبَّ

الَمْقُعوَرة

تشمل بير الغوانمه، جنبا، وِخْرِبة الَتواِمينِخْرِبة ِبير الِعد

ِخْرِبة اَصِفي (الفوقا والتحتا)
ِشِعب الُبُطم

طوبا
َقواِويس

َمَغاِير الَعِبيد
ُنوَبا5,7262,3481123جمجلس بلديNubaُنوَبا50

ِدير َراِزح
اَمة َطرَّ

تشمل حفاير ِبْسموادي الَشاِجَنة
تشمل الفحجة، وُحَرْيزِزيفْ 

قنان جابر

ا َيطَّ
تشمل احفير، الجرفان، الحنو، الِحيلَة، الُدَوْير، اعزيز، الُمْنَطار،  ِبَيار 

الَعُروس، تلة الصمود، جورة الجمل، ُخَرْيَسة، خلة الحمص، رقعة، قُْرَنة 
الراس، قطعة الشيخ، وادي اعزيز، ووادي الَساَدة

التسلسل حسب 
المحافظة

2

1

38

عدد 
المحطات

400

796

24,959

اَمة، حفاير بسم51 وادي الَشاِجَنة، ِدير َراِزح، َطرَّ

67,804 ا52 مجلس بلديYattaَيطَّ

2,131

4869 ا مجلس قرويYatta	Masaferمسافر َيطَّ

13

تصنيف 
البلدية

ب

49

9 Wadi	ash	Shajina,	Deir	Razih,	
Tarrama,	Hafayer	Basim	مجلس قروي

المالحظات عدد 
المقاعد

تابع/ محافظة الخليل

تقدير أعداد السكان نوع الھيئةName	Authorityاسم الھيئة المحلية
لمنتصف عام 2016

عدد الناخبين أصحاب حق 
االقتراع في 13\5\2017

1

17

عدد 
المراكز

2

20


