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  30  واإلضافة األفقي التوسعمرحلة   3:7:2
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  34  جتماعية األوضاع اال  2:8:2

  35  األوضاع الصحية  3:8:2

  37  األوضاع التعليمية  4:8:2
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  43  في المخيمالتوسع العمراني   2:3

  45  ألرض مخيم بالطةالوضع القانوني   3:3
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