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 :اإللكتـروين الربيد
 :القبول ، :االستالم














          












باألراضي الصحية الرعاية مراكز يف الطبية النفايات معاجلة
املحتلة الفلسطينية

اخلطيب أمحد عصام
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 يف الطبية النفايات إدارة أمحد، عصام اخلطيب،
القائم. معهد الوضع يف دراسة  فلسطني
بريزيت، جامعة واملجتمعية، العامة الصحة
.فلسطني

 املسح الفلسطيين.  لإلحصاء املركزي اجلهاز
النتائج  الصحية الرعاية ملراكز البيبئي
اهللا – فلسطني .األساسية. رام

 
     
  


    
    

   

  
    
  


 
  




