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م على نبِّينا     الحمد هللا رب العالمين والصـالُة والســال

م. محمد وعلى آله وصحبه وسّل

يسعدني أن أعبر عن اعتزازي بهذه الجامعة ... جامعة 

الشعب الفلسطيني ... جامعة الكل الفلسطيني ...

 هذه الجامعة التي تجســـد كل معاني األخوة والوحدة 

والتالحم بين أبناء شعبنا الفلســــــطيني العظيم من 

أجل غد مشـــرق وزاهر ألبنائنا وأجيالنا القادمة، هذه 

الجامعة صــاحبة الدور العلمي المتميز بما تقدمه من 

نتاج علمي وبحثي، و يســــعدني أيضــــًا أن أعرب عن 

ٍل  فخري بهذه المؤسسـة الوطنية وبما خّرجت من أجيا

مشـــهود لهم بالكفاءة والعطاء في دفع عجلة التنمية 

في فلسطين.

إن الجامعة بدأت بخطوات جادة مدروســـــــة ومنظمة 

وفق رؤية مســـتقبلية بالتنســـيق مع مجلس أمنائها 

وذلك لضـمان استقرارها ورفعة شأنها بين الجامعات 

وتعزيز عالقتها بالمجتمع. لقد بدأنا مـرحلة هامة فـي 

حياة الجامعة ... إنها مرحلة التطويـر والبناء، التطويـر 

لكل مــــرافق الجامعة والبناء الذي يتمثل فــــي إقامة 

الحرم الجامعي الجديد على أرض المغراقة.

وانطالقًا من دور الجامعة المحــــــوري جعلت الجامعة 

من أهم أهدافها تعميق االنتماء الوطنــي وتعـــزيـــز 

الوعــي االجتماعــي وبناء الثقة ، مؤكدة علــى الفكــر 

الوحدوي البناء،رافضــــــة ألية أسباب يمكن أن تفرق 

بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي الختام، سـتبقى جامعة األزهر- غزة منارة للفكر 

وملتقى لإلبداع الوطني الداعم لصــــــــــــمود شعبنا 

الفلسـطيني، وستبقى الجامعة بإذن اهللا تعالى أيضـًا 

حريصــــة على إقامة عالقات تعاون عربية ودولية مع 

كافة المؤسسات األكاديمية البارزة سعيًا منها تحقيق 

أهدافها النبيلة.

                                                                                 

واهللا ولي التوفيق،،،

كلمة رئيس الجامعة
”األستاذ الدكتور/ عبد الخالق الفرا

2013-2014
5حصــاد



الرسالة

جامعة األزهر - غزة تســــــــــــعى إلى التميز، واإلبداع ، والرقمية؛ لتكون ضمن 

الجامعات المرموقة فلســـطينيًا وعربيًا ودوليًا, ولتكون مركزًا لإلشعاع العلمي، 

والبحثي، والتنموي للمجتمع الفلســــــــطيني المبني على الجودة الشـــــــــاملة 

والتحسين المستمر.

جامعة األزهر هي مؤسســة تعليم مســـتقلة غير ربحية، تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع 

الفلســطيني والعربي من موارد البشــرية المؤهلة في التخصـــصـــات المعرفية المختلفة، 

والبحوث العلمية التطبيقية، والتنمية المســــــــــــــتدامة مع التركيز على توظيف تكنولوجيا 

المعلومات واالتصــــــاالت، والمحافظة على أصالة التراث العربي اإلسالمي وااللتزام بمبادئ 

حقوق اإلنسان التي تشمل العدالة والمسـاواة وااللتزام بحكم القانون والشـفافية والتسـامح 

واالحترام وعدم التميز والتنوع والشراكة ألصحاب المصلحة.

الرؤيــة
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عن الجامعة

جاءت جامعة األزهر - غزة مؤسسًة للتعليم العالي لتلبي طموحات الشعب 

الفلســطيني ولتكون عنوانًا لقدرة هذا الشـــعب على البذل والعطاء، وقد 

كان قرار سيادة الرئيس الشـــــهيد ياسر عرفات رئيس دولة فلســــــطين 

بإنشـاء هذه الجامعة هادفًا إلى غرس الشــباب الفلســطيني في بلده ومد 

جذوره فيها، وقد نمت هذه الجامعة نموًا سريعًا يســـــــــتحق كل اإلعجاب 

والتقدير.

التأسيس ◙

◙
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بدأت جامعة األزهر بكليتين فقط هما: كلية الشـريعة والقانون (الحقوق 

اآلن)، وكلية التربية وفي العام ١٩٩٢ تم إنشـــــاء أربع كليات أخرى هي: 

الصيدلة - الزراعة - العلوم - اآلداب و العلوم اإلنسانية، تبعها إنشاء كلية 

االقتصاد والعلوم اإلدارية.

وفي مرحلة أخرى من مراحل تطور الجامعة تم إنشــــــــــــاء كلية العلوم 

الطبية التطبيقية تلبية الحتياجات المجتمع الفلســـــــــطيني القادر على 

الخوض في مجال التخصـــصـــات العلمية الدقيقة، ثم تالى إنشـــاء هذه 

الكلية في العام ١٩٩٩م الموافقة على إنشــاء كلية طب فلســـطين فرع 

جامعة األزهر - غزة، لتكون أول كلية طب بشري في قطاع غزة.
في العام ٢٠٠١م قفزت الجامعة قفزة نوعية مواكبة للتطور الهائل فـي 

علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات فكان قرارها الحكيم بإنشـــــــــاء 
الكلية العاشرة في الجامعة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات .

استمرت الجامعة تتطلع لخدمة المجتمع الفلسطيني فكان القرار بإنشـاء 
كلية الدكتور حيدر عبد الشــــــــــــــافي لطب األسنان في العام ٢٠٠٧ م 
والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي لتوفير فرصــة دراســـة طب 

األسنان في الوطن.
في العام ٢٠٠٩ م تم إعادة تفعيل كلية الشـــريعة بالجامعة لتنطلق من 
جديد مركز هداية للشـباب الجامعي ومصـدر إشعاع إسالمي متخصــص 
تمتد آثاره عبر فلســــطين إلى العالم اإلسالمي الذي يتطلع إلى مزيد من 

الدراسات اإلسالمية والشرعية.

تطور الجامعة◙

2013-2014
8حصــاد



      تطويــــــر قدرات الطاقم األكاديمــــــي واإلداري والعمليات 

اإلدارية المســــــاندة للبرامج التعليمية والبحث العلمي وخدمة 

المجتمع.

      تطويــــــــر البـــــــــرامج األكاديمية لتلبية احتياجات العمل 

الفلســــــطيني والعربي من خالل خلق بيئة تعليمية ذات جودة 

عالية.

      المسـاهمة في تحســين مســتوى المعرفة كأساس لصــنع 

الســــياسات حول تطوير جامعة األزهر والتنمية المســـــتدامة 

للمجتمع الفلسطيني.

      ربط الجامعة بالمجتمع الفلســـــــــــطيني من خالل تقديم 

الخدمات االستشارية والتدريبية والبحثية والعمل التطوعي.

      تحســـــين العالقات الدولية لجامعة األزهر وتعزيز قدراتها 

على الوصول إلى مصـــــادر التمويل الفلســــــطينية والعربية 

واإلسالمية والدولية.

األهداف االستراتيجية ◙
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نظمت الجامعة خالل العام  ٢٠١٣-٢٠١٤ العديد من االحتفاالت في كلياتها المختلفة، في وقت حصلت على العديد 

من الجوائز حصدت المراكز األولى على مستوى الوطن في عدد من المسابقات. احتفاالت وجوائز▒



في ١ ســــبتمبر ٢٠١٣ نظمت كلية طب األســـــنان فـي جامعة 

األزهر-غزة، حفل استقبال للطلبة المســتجدين بالكلية للعام 

الجامعـــي ٢٠١٣/٢٠١٤م، وذلك بقاعة المؤتمـــرات بمبنـــى 

الكتيبة. وفي كلمة ترحيبية بالطلبة الجدد أوضــــح األســـــتاذ 

الدكتور النجار نائب الرئيس للشـــــــؤون اإلدارية والمالية،  أن 

هذه الكلية من الكليات الهامة جدًا وهي جزء أصــيل و تعتز بها 

جامعة األزهر منذ تأسيســــــــــــها، موضحًا أن هناك تميزًا في 

القبول فــــي هذه الكلية وهذا يعود إلــــى تميــــز أداء عمادتها 

وأعضـــــــــــــــاء هيئة التدريس فيها، وحث الطلبة الجدد على 

االســـــــــتفادة مما هو متاح من علم ومعرفة وثروة علمية من 

خالل االقتراب أكثر من األساتذة وذوي االختصـــــاص، ونســـــج 

عالقات طيبة معهم كون الوطن برمته يتطلع إلى جيل متســلح 

بالعلم والمعرفة والتخصــص، وهذا جزء من الرسالة الســـامية 

التي يحملها الطبيب،  وأشار الدكتور عبد الناصر أبو شـهال عميد 

الكلية في كلمة له إلى اعتزاز جامعة األزهر بالكلية وبخـريجيها 

المتميزين على المســــــتوى الوطني واإلقليمي، والذين يعدون 

مفخرة الجامعة والكلية على حد سواء،  حاثًا الطلبة المستجدين 

على بذل الجهد والعطاء خالل سـنوات دراسـتهم في هذه الكلية 

واالستفادة من خبرات وإمكانات أساتذتهم واسـتغالل الوقت في 

التحصيل العلمي.

2013-2014
11حصــاد

كلية حيدر عبد الشافي لطب األسنان تستقبل طلبتها الجدد



وفي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٣، حصـدت مشــاريع جامعة األزهر-غزة 

المركزين األول، والثالث خالل مشــــــاركتها بالمؤتمر الدولي 

األول للعلوم التطبيقية، الذي نظمته الكلـية الجامعـية للعلوم 

التطبيقية تحت شــــــــــعار "نحو بيئة تكنولوجية تنموية" في 

الفترة ما بين ٢٤-٢٥ سبتمبر ٢٠١٣، حيث عقدت المســـابقة 

على هامش المؤتمر ضـــــمن فعاليات المعرض الهندســـــي 

لمشاريع تخرج طلبة الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بفروعها 

المختلفة.

وشارك في المعرض زهاء ٢٨ مشـــــــروعًا مقدمًا  من جامعة 

األزهر–غزة، والكلية الجامعية، والجامعة اإلســـــالمية، وكلية 

مجتمع تدريب غزة – الوكالة، و جامعة غزة.

 (Development of a Vending Machine) حيث فاز مشـــروع 

بالمركز األول، أداء الطلبة أحمد زريد، كرم عياد، حســــــن أبو 

حويلة، عبد الوهاب أبو العطا. وبإشراف: الدكتور أحمد عيسى، 

وهو عبارة عن آلة بيع محلية الصـــنع بكافة أجزائها مصـــممة 

لبيع المشـاريب الغازية الباردة، ويهدف المشــروع إليجاد بديل 

محلي لآلالت المســــــــتوردة التي عادة ما تكون باهظة الثمن 

وتتطلب أجزاء من الخارج في حاالت الصـيانة. حيث قام الطلبة 

بتصـــــــــــنيع وتجميع وبرمجة كافة أجزاء اآللة لتعمل بكفاءة 

كنظام ميكاترونكس متكامل. وما يميز األلة أنها مهيئة 

للتعامل مع القطع النقدية المـزورة و تقوم بإرجاع النقود فــي 

حال انقطاع التيار الكهربائي أثناء عملية الشراء.

Automatic ) أما المركز الثالث فكان من نصـــــيب مشـــــروع 

Guidance Stick for the Blind). أداء الطلبة: داليا فوجو، هبة 

عواجة، دينا صالح، وبإشراف: الدكتور أحمد عيســـــــــى، وهو 

عبارة عن عصــــا إلرشاد المكفوفين بواسطة الموجات الفوق 

صوتية. ويهدف المشــــــــروع إليجاد حل قليل التكلفة و دقيق 

ومحلي الصنع لمساعدة المكفوفين أثناء تجوالهم في األماكن 

العامة أو داخل المباني. تعمل العصــــــا كنظام ميكاترونكس 

متكامل حيث تقوم باستكشــــاف األجســــام المعيقة ومن ثم 

تصــدر صوت إنذار أو اهتزازات بوتيرة تدل على قرب الجســم 

المعيق أمام الشـخص الكفيف كما أنها مزودة بمصـباح صغير 

في المقدمة يضــــاء ليال كي ينبه المارة والســـــائقين بوجود 

كفيف في الجوار وذلك ألخذ الحيطة عند عبوره الشــــارع، وما 

يميز المشروع أنه تم تجميع جميع مكوناته داخل عصـا خفيفة 

الوزن تزود بالطاقة ببطاريات صغيرة داخلية قابلة للشحن.

 ومن الجدير بالذكر أن األســــتاذ الدكتور ســـــامي أبو ناصـــــر عميد كلية 

الهندسة وتكنولوجيا المعلومات كان أحد أعضــاء لجنة تحكيم األبحاث كما 

أنه قام بإدارة عدد من جلسـات المؤتمر وتم تكريمه في الجلســة الختامية 

عدة مرات، كان أبرزها لكونه (أفضل محكم أبحاث)، وبخصوص المشاريع 

ًال:إن مشـاريع جامعة األزهر كانت متميزة وأداء الطلبة كان راقيًا،  صرح قائ

2013-2014
12حصــاد

الجامعة تحصد المركزين األول والثالث في مسابقة المعرض التكنولوجي

 للمؤتمر الدولي األول للعلوم التطبيقية



وفي ٨ أكتوبر ٢٠١٣، حصلت كلية الدكتور حيدر عبد الشافي 

لطب األسنان على العضـــــوية الدولية التحادها الجديد لالتحاد 

الفلســـــطيني لطلبة طب األسنان – فرع غزة، وذلك في مؤتمر 

إيطاليا الذي انعقد في مدينة فوجيا خالل الفتـرة الواقعة ما بين 

٣١أغسـطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠١٣، وذلك بتصــويت أكثر من 

٥٠ دولة على مستوى العالم .

يذكر أن االتحاد الفلســــطيني لطلبة طب األسنان –فرع غزة 

تأسس في ٢٠من مارس ٢٠١٣ في يوم الصحة العالمي للفم، 

ومن أهم أهدافه العمل على مشـــــاركة طلبة طب األسنان في 

المؤتمــرات الدولية ، وتفعيل التبادل الطالبــي فـــي أكثـــر من 

٥٠دولة على مســــــتوى العالم نهوضًا بمســـــــتوى طلبة طب 

األســــــــــــنان في قطاع غزة ، يتكون من ثالث لجان وهي لجنة 

التدريب الطالبي، لجنة الصــــــــــــحة التوعوية والوقاية، لجنة 

التنسيب الطالبي .

وفـي ١١ أكتوبـر ٢٠١٣، فاز فـريق جامعة األزهــر- غــزة فــي 

مسـابقة المطارحة الشــعرية التي أقيمت نهائياتها يوم أمس 

الخميس ١٠/١٠/٢٠١٣ والتي أشـــــرف عليها جمعية الثقافة 

والفكر الحر بخانيونس بمشـاركة ٢٦ مؤسسـة وجامعة، حيث 

فازت الطالبتان إيمان أبو شيحه من كلية الطب والطالبة أماني 

إســــــماعيل من كلية اآلداب. وســـــــجل فريق طالبات جامعة 

األزهـر-غـزة  أعلــى النقاط وتوج بالدرع، كما قدمت مجموعة 

من الجوائز للفريق الفائز.

 وعقب انتهاء المســــابقة استقبل األستاذ الدكتور عبد الخالق 

الفرا رئيس الجامعة بمكتبه فـريقـي الجامعة وهنأهم بالفوز 

الذي يؤكد على أن الجامعة تضـــــــــــم مجموعة من المواهب 

المتميزة وان هذا الفوز استمرار لســــيطرة فرق الجامعة على 

كافة المنافســــــــــــــــــات سواء الرياضية أو الثقافية، وطالب 

بالمشـاركة باستمرار في مثل هذه المنافســات التي ترفع من 

اسم الجامعة. 

فريق جامعة األزهر فارسًا لمسابقة المطارحة الشعرية

الفوز يؤكد على أن الجامعة تضم 

مجموعة من المواهب المتميــزة 

رئيس الجامعة األستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا:

2013-2014
13حصــاد

كلية الدكتور حيدر عبد الشافي لطب األسنان تحصل على العضوية

 الدولية لالتحاد الفلسطيني لطلبة طب األسنان – فرع غزة



2013-2014
14حصــاد

الجامعة تحتفل بتخريج الفوج السابع عشر 

( فوج االستقالل )

وفـي ٢٢ نوفمبـر ٢٠١٣، انطلقت يوم الجمعة ٢٢/١١/٢٠١٣ فـي 

حرم الجامعة األزهر-غزة فعاليات حفل تخريج الفوج السابع عشر 

فوج (االســــتقالل)، وذلك في ســــاحة مبنى الكتيبة، واســــتمرت 

فعاليات حفل التخرج حتى السبت الموافق ٢٣/١١/٢٠١٣.

 وتحدث خالل الحفل كل من الدكتور عبد الــــــــرحمن حمد رئيس 

مجلس أمناء الجامعة وممثل الســـــــــــيد الرئيس محمود عباس، 

واألســـــتاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة، واألســــــتاذ 

الدكتور علي النجار نائب رئيس الجامعة للشـئون اإلدارية والمالية 

ورئيس لجنة الحفل.

وتخلل الحفل العديد من الفقـــــــــرات الفنية الوطنية، وتم توزيع 

شـــــهادات التخرج على الطلبة في أجواء بهيجة كانت ســــــببا في 

سعادة الطلبة وأولياء أمورهم. 



وفي ٢٥ ديســـــــــمبر ٢٠١٣، فاز فريق الجامعة بالمـرتبة 

األولى على مسـتوى المحافظات الجنوبية بدوري مناظرات 

الجامعات الفلســـــــطينية، بعد تفوقه على فريق الجامعة 

اإلسالمية وجامعة األقصـى وجامعة بولتيكنك فلسـطين، 

ومن المقـرر أن يلتقـي فـريق األزهـر فـي المباراة النهائية 

بطلبة الجامعة األهلية األمريكية، هذه المســــــابقة التي 

تنظمها مؤسســة فلســطينيات والتي تعقد على مســتوى 

جامعات الضفة وغزة.

وفريق الجامعة مكون من طلبة قســــــم اإلعالم وهم 

عبد اهللا النباهـين، أحمد حجازي، حاتم عفانة، عـبد الجواد 

حميد، هبة العبادلة، وسيلة السبع عال حليلو مها أبو طبيخ.

وأكد رئيس الجامعة خالل ترحيبه بالفـريق الفائـز فـي 

مكتبه، على أن هذا االنجاز يعتبر مفخـرة للجامعة وطلبتها 

وأنه يـزيد األعباء علــى كاهل الجامعة ألن تظل دومًا فــي 

المقدمة، وقال إن هذا شرف كبير أن يحصــل فريق األزهر 

على المركز األول وهذا وســـام على صـــدور أســــاتذتهم 

الكرام الذين كان لهم دور كبير في إيصال أبنائهم إلى هذا 

المسـتوى، مقدمًا الشـكر للطلبة الفائزين حاثًا إياهم على 

بذل المزيد من الجد واالجتهاد حتى تواصـل الجامعة تألقها 

وتميزها بهم.

كما عبر األستاذ الدكتور صالح أبو حميدة عميد كلية اآلداب 

والعلوم اإلنســــــــــــــانية عن سعادته بتفوق أبناء الكلية 

وحصــــولهم على المركز األول بمســـــابقة مناظرات بين 

الجامعات الفلسـطينية، مقدمًا كل الشـكر والتقدير لهؤالء 

الطلبة المتميـزين ولكل الجهود التـي أدت إلـى هذه النتائج 

المشــــرفة، ولألساتذة الذين قاموا على متابعتهم للطلبة 

وتوجيهاتهم التي أسهمت في تحقيق هذا االنجاز.
 

وكرم  رئيس الجامعة الطلبة الفائزين ومنحهم شهادات

 الشكر والتقدير على انجازهم الهام.

هذا االنجاز يعتبـــر مفخـــرة 

ولطلـــــــبــــــــتها للجامعة 

ويـزيد األعباء علـى كاهلها

 كي تظل دومًا في المقدمة

رئيس الجامعة

األستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا:

2013-2014
15حصــاد

فريق جامعة األزهر-غزة يفوز بدوري مناظرات الجامعات الفلسطينية



2013-2014
16حصــاد

الجامعة تكرم الطلبة الرياضيين والطلبة المشاركين في المسابقات الثقافية ونخبة من نجوم الرياضة الفلسطينية

احتفال نتائج مسابقة أفضل مقال حول أجدى الحلول لمشكلة المياه في غزة

وفـــــي ٢٦ مارس ٢٠١٤، نظم معهد المياه 

والبيئة فــي جامعة األزهــر-غــزة و ائتالف 

المياه والصـــــرف الصــــــحي في األراضي 

الفلســـطينية المحتلة (EWASH)بالتعاون 

ًال  مع سلطة المياه الفلســــــــــطينية، احتفا

بإعالن نتائج مســـابقة أفضـــل مقال حول 

أجدى الحلول لمشــــــــــكلة المياه في غزة، 

بحضـــورالدكتور عدنان عايش مدير معهد 

المياه والبيئة، والمهندس ربحي الشـــــــيخ 

نائب رئيس ســـــــــلطة المياه واألخت غادة 

سنونو من مؤسسة االوكسفام، وحشد من 

أعضاء هيئة التدريس والمهتمين وطلبة 

الدراســــــات العليا، وذلك في قاعة الدكتور 

هاني الشــــــــوا في مبنى الكليات العلمية. 

وأعلن في الحفل عن أســــــــــماء الفائزين 

الثالثة في مســـــابقة أفضـــــل مقال حيث 

حصــــــــــلت على المركز األول الطالبة في 

برنامج الماجســـــــتير بالمعهد هبة جرادة، 

وحصـــــــــــل على المركز الثاني يحيى أبو 

حصيرة والفائز الثالث مهند أبو ندى.

يشار إلى أن لجنة التحكيم والتقييم تكونت 

من الدكــــــــــتور عدنان عايش من جامعة 

األزهر، والدكتور نضـال محمود من جامعة 

بيرزيت، والمهندس ربحي الشــــــــــيخ من 

سلطة المياه، وغادة سنونو من مؤسســـــة 

االوكسفام.

وفــي ١٧ مارس ٢٠١٤، أقامت الجامعة حفال لتكــريم 

الطلبة الرياضيين والطلبة المشـــــــــــــــــاركين في 

المســــــــــــابقات الثقافية ونخبة من نجوم الرياضة 

الفلسطينية، وشمل التكريم كال من :

الدكتور عمر قشـــطة بمناسبة حصــــوله على درجة 

أستاذ مشــــارك في اإلدارة الرياضية، والكابتن ناجي 

عجور العب كرة القدم المتميز ونجم فلســــطين في 

الســــــــبعينات، والكابتن 

خلف العجلة عمالق كـــرة 

الســـــلة الفلســــــطينية 

المتميـــــــــــــز، والكابتن 

ســــــــليمان أبو جزر وهو 

أســــير محرر ورياضــــي 

معروف والعب شباب رفح 

الســابق، و طلبة الجامعة 

الحاصـــــلين على المركز 

األول في المســــــــابقات 

الشــعرية على مســـتوى 

جـامعــات القطــاع للعــام 

٢٠١٣/٢٠١٤ وهم الطالب حسـن عصـفور، وفارس 

عبد العال، والطالبة أماني إســـــــــماعيل، وإيمان أبو 

شيحة.

 وطلبة الجامعة الحاصــــــــلين على المركز األول في 

المســـــابقات الثقافية على مســــــتوى الجامعات في 

القطاع لفترة ســــبع ســــنوات متتالية وهم ، الطالبة 

نسمة النزلي وعال البردويل ويوسف مطرية ومحمود 

النمس وســالي أبو جبل، وطلبة الجامعة الحاصـــلين 

على المركز األول ببطولة الجامعات لكرة القدم للعام 

٢٠١٣ والحاصلين أيضــــــًا على بطولة خماسي كرة 

القدم للجامعات للعام ٢٠١١ والحاصلين على المركز 

الثانـي فــي البطولة العــربية للجامعات للعام ٢٠١١ 

والتي أقيمت في جمهورية مصــر العربية والحاصلين 

على المركز الرابع في البطولة العربية والحاصــــلين 

علـى المـركـز الـرباع فـي البطولة العــربية للجامعات 

٢٠١٢، وهم محمد الســدودي وحســن بدر 

وشادي أبو سلطان ومكرم الحلبي واحمد أبو سـليمان 

وســامح حتحت واحمد عمية وحمزة ســالمة وســامي 

الداعور وســـــــــائد أبو فارس ومحمد العمور و الوليد 

حجازي وماجد التتري ومحمد صـــــــــقر وعمر جندية 

وهيثم دعيس ونضــال حجاج وحســـن سكيك واحمد 

عابدين وفراس أبو ضـــاحي وإكرامي عرام وإســـالم 

سالمة. وطلبة برنامج عشـتار لتنمية المواهب وإدارة 

االحتفاالت وهم هانــي جودة وأكـــرم مهدي ونور أبو 

ســـلطان ومحمود القانوع ومريم اقطيفان  وعبداهللا 

الفليت ويوسف التلباني وشيماء الحمضــــيات ومحمد 

غنام وشـروق الحجار وسـامر سـكيك، وطلبة الجامعة 

الحاصـــــــــــلين على المركز األول في بطولة جامعة 

األزهر في تنس الطاولة وهم عائد أبو صــفية وعلي 

كتوع ومحمد أبو سلمية.

وطلبة الجامعة الحاصــــــلين على المراكز األولى في 

بطولة الشطرنج على مستوى الجامعة وهم إبراهيم 

الملفوح ومازن خليل إبــــراهيم خــــريس، وفــــريق 

الجامعة لتنس الطاولة ريم الزعيم ونور الشـــــــــــوا 

وسـالم سـكيك ولبنى ابو العوف، إضــافة إلى الكليات 

الفائـــــزة ببطولة الجامعة لكــــــرة القدم وهم كلية 

الحقوق وكلية الزراعة، واإلعالميين معين حســــونة 

وإســـــالم ســـــالمة، كذلك المدربين أمين عبد العال 

وسعيد أبو جزر وأدهم أبو سالمة.



وفي ٧ نيســــان ٢٠١٤،  أقام االتحاد العالمي لطلبة كلية الطب 

حفل تخريج الفوج الثامن من طلبة كلية الطب بجامعة األزهر-

غزة في قاعة االحتفاالت الكبرى بفندق المشتل. 

وتخلل الحفل كلمات متعددة بدأت بكلمة مجلس األمناء التــــي 

ألقاها الدكتور محمد سالمة أمين المال بمجلس األمناء، وكلمة 

لألستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة، وكلمة لعميد 

كلية الطب الدكتور ســـمير إســــماعيل، وكلمة لرئيس االتحاد 

العالمي لجمعيات الطب فرع غزة الدكتور ثائر أبو عامـر، وكلمة 

الخريجين ألقاها الخريج الدكتور خالد شاهين.

وخالل الحفل قدمت فرقة (خطأ مطبعي) وصــــــــله فنية، كما 

قدمت فرقة جفرا للفنون الشــــــــــــعبية عرضا من الفولكلور 

الشعبي الفلسطيني (الدبكة الشعبية).

وفي ختام الحفل تم توزيع الشـهادات على الخريجين كما كرم 

االتحاد العالمــــــــــــي لطلبة كلية الطب رئيس مجلس األمناء 

ورئيس الجامعة وعميد كلية الطب وعدد من أســــــاتذة الكلية 

ونواب رئيس الجامعة وعميد شـــــئون الطلبة ومدير العالقات 

الدولية واإلعالم.

وفي ٢٧ نيســـان ٢٠١٤، توجت الطالبة نور الشــــوا بطلة لبطولة تنس 

الطاولة للطالبات في جامعة األزهر-غزة، بعد حصـــــــولها على المركز 

األول على جميع المشـاركات في بطولة تنس الطاولة والتي أقيمت تحت 

رعاية وإشـــراف عمادة شـــئون الطلبة الختيار منتخب الجامعة للطالبات 

لتمثيل الجامعة في الداخل والخارج.

 وقد فازت في المباراة النهائية على الطالبة لبنى أبو العوف، وشــــارك 

في البطولة عدد كبير من الطالبات، وقد أشـرفت على تدريب الطالبات 

المدربة ريم الزعيم الحاصــــلة على المركز األول على قطاع غزة عدة 

مرات وتحت إشراف المشـــــرفة الرياضية أشجان البلتاجي مســـــئولة 

نشاط الطالبات.

2013-2014
17حصــاد

كلية الطب تحتفل بتخريج الفوج الثامن من طلبتها
الطالبة نور الشوا تحصل علي المركز األول

 لبطولة تنس الطاولة للطالبات



وفي  ٢٧ أبريل ٢٠١٤، قـرر المؤتمـر العام التحاد 

الجامعات العربية اختيار األســـــــتاذ الدكتور عبد 

الخالق الفرا رئيس جامعة األزهر- غزة عضـــــوًا 

في ادارة المجلس العربي للدراســــــــــــات العليا 

والبحث العلمي للســنوات الثالث القادمة٢٠١٥-

٢٠١٧، جاء ذلك خالل الدورة السـابعة واألربعين 

والتي عقدت في شـــهر مارس بالمملكة األردنية 

الهاشمية .

جاء هذا االختيار ليؤكد علــــــــــــى أهمية جامعة 

االزهر-غزة ومسـيرتها األكاديمية العريقة داخل 

األواســـــــــــط العربية والدولية، علمًا أن جامعة 

األزهــــر-غــــزة هــــي الوحيدة من بين جامعات 

فلسطين التي تم اختيار رئيسها عضـوًا في ادارة 

المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي.

وتلقـــــــــــى رئيس الجامعة التهنئة من الدكتور  

ســـــلطان أبو عرابي العدوان األمين العام التحاد 

الجامعات العربية بمناسبة اختياره للمشاركة في 

ًال إلي  تحمل أعباء هذه المســـــئولية الهامة وصو

تحقيق أهداف االتحاد وغاياته، وإعالء اســــــــــم 

فلسـطين عاليًا في مجال البحث العلمي من خالل 

مشـاركته بصــفته رئيســًا لجامعة فلســطينية، 

األمر الذي يفتح المجال أمام المبدعين والباحثين 

من الجامعة الستكمال دراساتهم وتقديم المزيد 

من األبحاث العلمية المشتركة. 

رئيس الجامعة عضــــــــــــــوًا في إدارة المجلس العربي

 للدراسات العليا والبحث العلمي التحاد الجامعات العربية

2013-2014
18حصــاد



وفي ٩ ســـبتمبر ٢٠١٤، كرمت رئاســـة الجامعة الطالبات 

الالتي حصــلن على المراكز األولى على مســتوى الوطن 

في الشــــــــق العلمي والتحقن بكلية الطب البشــــــــري 

بالجامعة، وهن: األولــى علــى قطاع غــزة والثالثة علـــى 

مســــــتوى الوطن الطالبة إسالم أسامة إسماعيل ٩٩.٦، 

والثانية على القطاع مكرر والخامســـــة على مســــــتوى 

الوطن الطالــبة نور نافذ أبو كمــيل ٩٩.٤، والطالـــبة رنا 

طارق البحيصـــــــــــــــي الثانية مكرر على القطاع ٩٩.٤ 

والخامسة على مستوى الوطن. 

 وأكد رئيس الجامعة خالل لقائه بالطالبات فـــي احتفالية 

عقدت بمكتبه على ســـــعادة الجامعة باســــــتقبال نخبة 

جديدة من أوائل الثانوية العامة، مشـــــــددًا على ضرورة 

إسهام الشـباب في نهضــة الوطن وأن يكون لديهم خطة 

للمســــــــتقبل ونحن على أعتاب مرحلة جديدة من البناء 

والتعمير، موجهًا رسالة شكر وعرفان آلباء وأمهات الطلبة 

المتفوقين لما بذلوه من جهد في ســــــــبيل توفير المناخ 

المالئم للتفوق.

 وفي نهاية االحتفالية منح رئيس الجامعة الطلبة األوائل 

درع الجامعة لتشجيعهن على مواصلة التفوق.

2013-2014
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الجامعة تكرم الطالبات الالتي حصلن على المراكز األولى على مستوى الوطن في الثانوية العامة



نظمت الجامعة على مدار العام ٢٠١٣-٢٠١٤ العديد من المبادرات المتنوعة في المجال التكولوجي والعلوم والطب والتربية

وغيرها في كلياتها المختلفة،  مبادرات وندوات▒



وفي ١٣ نوفمبر ٢٠١٣، ابتكرت والء زكري وهبة  "٢٣ عاما " خريجة هندسة حاسوب واتصــــــاالت من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة والتي حصــــــلت على 
المرتبة األولى على أربع تخصـــصـــات في الهندسة وعملت معيدة في الجامعة، وشقيقها محمد زكري وهبة  "٢٤ عاما " تخصـــص هندسة حاسوب من نفس الكلية، نظام 

حماية وامن للمعلومات بنظام متكامل ويكون االول الذي يطبق في غزة.
والنظام يقوم بحماية وامن للمعلومات، وهو عبارة عن نظام متكامل يقوم بثالث مهمات  مختلفة المهمة االولــى التقاط البيانات عبــر الكاميــرا والميكــروفون علــى جهاز 
الحاسوب ويسجل فيديو ويلتقط صورة ثابتة، والثانية تشفير البيانات، وهذا ما يميز المشروع  بشـكل خاص وهو اساس البرنامج ونقطة القوة فيه، اما الثالثة نقل البيانات 

عن طريق الشبكة وبالتالي يقوم بتشفير البيانات لجميع الملفات السابقة المتواجدة على الجهاز بحيث يمكن للشخص ان يقوم بفتح ملفاته من أي جهاز اخر".  
حيث قام المبتكران بدمج بين اكثر من خوارزمية من خوارزميات التشـفير، وانتجنا خوارزمية  خاصة بنا استخدمناها في التشـفير وكذلك استخدام خوارزمية خاصة لعملية 

تبادل مفاتيح التشفير.

ويأتي هذه االبتكار ضــــــــــمن اإلبداعات المتميزة 
لطلبة الجامعة في شــــتى المجاالت العلمية، والتي 
تندرج اغلبها تحت مشــــــــاريع التخرج التي يتوجب 
على الطلبة اتمامها قبل الحصـــول على الشـــهادة 
الجامعية ، والتي تتطلب انجاز فكرة في ختام انتهاء 

الدراسة العملية والنظرية.
من الجدير بالذكر أنه ال يوجد في قطاع غزة برنامج 
حماية للمعلومات والبيانات والصور المختلفة وهذا 
البرنامج سيكون االول في القطاع، وسيخدم الكثير 

من المؤسسات العامة والحكومية التي تحتوي على 
بيانات حســــــاسة ودقيقة بحيث ال يســــــتطيع أي 

شخص اختراق هذا البرنامج.    
 مشــــــرفًا البحث كل من الدكتور احمد عيســـــــى 
والدكتور احمد محمود أعضـــاء الهيئة التدريســـية 

بالكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. 

نظام حماية يطبق ألول مرة 
في قطاع غـزة مـن ابتكــار 
طلبـــة كليــــة الهندســــة
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وفي ١٩ نوفمبر ٢٠١٣، نظمت عمادة الدراســـــــات العليا و 

البحث العلمـــــــــــــي وكلية العلوم يوما علميًا بعنوان علم 

النانوتكنولوجي " ثورة الغد " بحضــــــــــور الدكتور سامي 

مصـلح  نائب رئيس الجامعة للشــئون األكاديمية, الدكتور 

أمين حمد عميد الدراســــات العليا والبحث العلمي , الدكتور 

عمــــر ميالد عميد كلية العلوم , الدكتور ناجــــي الداهودي 

عضـــــو هيئة التدريس بقســـــم الفيزياء و الدكتورة أمل 

الكحلوت رئيس اللجنة التحضــــــيرية لليوم العلمي، وعدد 

من العلماء و الباحثين  والمختصـــــــين و أعضـــــــاء هيئة 

التدريس بالكلية.  

وقدم د.الداهودي تعريفًا لتكنولوجيا النانو وهي نهج جديد 

يهدف على فهم خصـــــــــــــائص المادة و التحكم بها على  

المســـــــتوى النانوي مما يجعلها قادرة على تقديم الحلول 

لكثير من المشاكل الحالية عن طريق استخدام مواد أفضل 

أداًء عالوة على كونها أصغر حجمًا و أخف وزنًا.

وأوضــــــحت د.الكحلوت أن علم النانوتكنولوجي ال زال في 

بداياته األولى مما يعطي فرصة للتنافس بين طالب العلم 

لنيل الســـــــــــــبق العلمي، وأشارت أن كلية العلوم أدخلت 

مســـــــــــــــاقات علوم المواد وتكنولوجيا النانو في دراسة 

البكالوريوس، وأكدت د. الكحلوت الى أن هذا اليوم العلمـي 

يهدف لمد جســور التعاون بين الجامعات الفلســـطينية في 

مجال النانوتكنولوجي اضـــــــــافة للتعريف ببعض األفاق 

المذهلة إلحدى أكثر التقنيات الحديثة جماآل وغموضــــــــــآ 

ومداعبة لخياالت المبدعين .

وذكر د. ميالد عميد كلية العلوم بالجامعة، أن المســــــتوى 

البحثي بالكلية آخذ في التطور، حيث شـــــــــــــــــــــهد عام 

٢٠١٢/٢٠١٣ انعقاد المؤتمــــر الدولــــي الثانــــي للعلوم 

األساسية والتطبيقية والذي القى حضــــــورآ مميزآ ونجاحآ 

باهــرآ، و بين د. ميالد أهمية علم النانوتكنولوجـــي والذي 

يدخل فـــي مجاالت عدة منها الفيــــزياء , الكيمياء, األحياء , 

الصــيدلة والعلوم الطبية، مشــيرآ ألن فكرة مجلس الكلية 

التقت مع طموحات عمادة الدراســــات العليا والبحث العلمي 

في تنظيم هذا اليوم .

وأكد عميد الدراســـــــات العليا والبحث العلمي د. امين حمد  

على أهمية هذا اليوم العلمي الخاص بأحدث التطورات فـي 

مجال النانوتكنولوجـــي تحت عنوان :( النانوتكنولوجـــي _ 

ثورة الغد ) مشــــددا على تبني العمادة لعقد سلســـــلة من 

األيام العلمية المتخصصة في شتى المجاالت، وذلك إلتاحة 

الفرصـــــــــــــــــــة للباحثين من جامعة األزهر والجامعات 

الفلسـطينية األخرى لتبادل الخبرات وإلقاء الضــوء على ما 

توصــــــلت اليه األبحاث في هذه المجاالت والطالع 

المهتمين بالتطورات العلمية الحديثة. اضـافة ألنه 

تم اتخاذ عدد من القــرارات الهامة من قبل مجلس 

الجامعة وذلك بناًء على توصـية مجلس الدراسـات 

العليا والبحث العلمي لوضـــــع األســــــس العلمية 

الســـــــليمة لدعم وتطوير البحث العلمية وشملت 

تخصـــيص ميزانية خاصة بالبحث العلمي تقدر ب 

٪١من موازنة الجامعة الســــــــــنوية و اتخاذ قرار 

بإنشـــــــــاء مجلس للبحث العلمي بالجامعة يكلف 

بوضـــع اســــتراتيجية شــــاملة للبحث العلمي في 

المجاالت المختلفة.

واعتبر نائب رئيس الجامعة للشـئون األكاديمية  أ. 

د. سامي مصــــلح هذا اليوم يوم علمي حافل، فيه 

وجوه علمية متميـــــــزة من داخل وخارج الجامعة , 

موضــــــــحا بأن الجامعة تعطي األيام العلمية حق 

األولوية في التنفيذ وتشــــــجع على إقامة عالقات 

ومجموعات علمية مشتركة مع المؤسسات العلمية 

والباحثين، و اكد أ. د. مصـــــــلح بأن الجامعة تولي 

اهتمام خاص للبحث العلمي , وبأن موضــــوع علم  

النانوتكنولوجي من أهم  الموضوعات التي تصـب 

فـــي التطور العلمـــي والتكنولوجــــي، متمنيآ من 

العلماء والباحثين توحيد جهودهم ألجل تطويـــــر 

هذا العلم وإضافة المزيد اليه.

يوم علمي حول علم النانوتكنولوجي 
“ثــــــــورة الغــــــــد” 

2013-2014
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بدأت الجلســـــــات بمحاضره افتتاحيه قدمها أ.د طلعت 

حماد- قســـــــــم الفيزياء جامعة األزهر استعرض من 

خاللها  مقدمه تفصــــــــــيلية لتاريخ الناتو تكنولوجي 

وتطرق للمفاهيم األســـاســـية لعلم الناتو تكنولوجي 

موضحا تغير الكثير من الخصـــائص الفيزيائية للمواد 

عندما تصـــــــــــغر للحجم النانوي، وفي الختام تطرق 

الســتخدامات المواد النانوية كاســتخدامها في معالجه 

الخاليا السرطانية.

 تال ذلك محاضـــره بعنوان اســــتخدام األلياف المغطاة 

بأكســـيد المعادن النانوية في كبح النشـــاط البكتيري 

قدمها أ. د عيســـى النحال من قســـم الكيمياء – جامعه 

األزهر، حيث عرض شرح طريقة طالء األلياف القطنية 

بأكاسـيد المعادن المختلفة ومن ثم التأكد من التركيب 

 x البلوري لهذه األكاســــيد باســــتخدام  حيود أشـــــعة

ودراسـة التغيرات على سـطح العينات بالميكروسـكوب 

االلكتروني الماسح وقد لوحظ انخفاض النشـــــــــــاط 

البكتيري بشــــــكل ملحوظ عند وضع قطع من القطن 

مطلية بأكســــــــــــيد النحاس في أنبوب اختباري غني 

 تال ذلك محاضـــره بعنوان اســــتخدام األلياف المغطاة 

بأكســـيد المعادن النانوية في كبح النشـــاط البكتيري 

قدمها أ. د عيســـى النحال من قســـم الكيمياء – جامعه 

األزهر، حيث عرض شرح طريقة طالء األلياف القطنية 

بأكاسـيد المعادن المختلفة ومن ثم التأكد من التركيب 

 x البلوري لهذه األكاســــيد باســــتخدام  حيود أشـــــعة

ودراسـة التغيرات على سـطح العينات بالميكروسـكوب 

االلكتروني الماسح وقد لوحظ انخفاض النشـــــــــــاط 

البكتيري بشــــــكل ملحوظ عند وضع قطع من القطن 

مطلية بأكســــــــــــيد النحاس في أنبوب اختباري غني 

بالبكتيريا.

 تحدث أ.د. جميل سالم من قســــــــم الكيمياء – جامعه 

األزهر عن طرق تحضـــــــــــــير المواد النانوية بطرق 

مختلفة مبينا كيفيه الحصـــــــــــــول على مواد نانوية 

بخصـــــــــــائص جديدة مع عرض مجموعه من المواد 

النانونية المحضــــــرة في مختبرات قســــــم الكيمياء 

بالجامعة.

 وفي محاضره أ.د. منذر عبد اللطيف من قسم الكيمياء 

– الجامعة اإلسالمية تحدث عن الديودات العضـــــــوية 

الباعثة للضـــــــــــــوء ومميزاتها على شاشات العرض 

الحديثة، مبينًا طرق تحضـــير هذه المواد والمشــــاكل 

التي تواجه الباحثين في تحضيرها.

 ثم تحدثت الدكتورة إيمان أبو جزر حاملة شـــــــــــهادة 

الدكتوراه من ماليزيا عن استخدام أعمدة الســــــلكون 

النانوية في تضـــيع الخاليا الشـــمســـية وكان عرضها 

إيجاز لما توصلت إليه خالل دراسة الدكتوراه، حيث استطاعت مضاعفة كفاءة الخاليا الشمسية بضـبط طول 

قضبان السيلكون للتحكم بدرجه عكسها للضوء .

  أما األستاذة أمل البطنيجي فتناولت بالتفصـيل الحديث عن الخاليا الشـمسـية الصــيغة فأعطت شرحًا وافيًا 

لفكرة عمل هذه الخاليا واألجزاء األساسية المكونة لها ثم تطرقت الستخدام بعض الصـــــــــبغات الطبيعية 

المســتخلصــة من النباتات المتوافرة في البيئة المحلية، وذلك الرتفاع ثمن وخطورة الصــبغة المســتخدمة  

ورغم انخفاض كفاءة الخاليا الشــمســـية المعتمدة على هذه األنواع من الصـــبغات بالمقارنة بغيرها إال إن 

البحث ال زال جاريًا لتحسينها والوصول بها لمستوى مقبول.

الجلسات العلمية
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وفي ١ ديســــــمبر ٢٠١٣، ضمن النشــــــاطات العلمية 

المنهجية التي ينظمها قســــم الجيولوجيا بكلية العلوم  

بجامعة األزهر-غزة نظم قســم الجيولوجيا بمشــاركة 

رئيس القســـم د. خلدون أبو الحن و أ. مدحت أبو النعيم 

رحلة علمية لطالبات المستوى األول بالكلية استنادًا إلى 

النظام الدراسي المعمول به في قسم الجيولوجيا، حيث 

يتوجب اســــتكمال الجزء النظري من الدراســــة بالجزء 

العملي والمتعلق بمشـاهدة و التعرف على معظم ما تم 

دراسته خالل الفصل الدراسي على أرض الواقع.

   وتضــمنت الرحلة التعرف عمليًا وتطبيقيًا علي العديد 

من المظاهـر الجيولوجية والجيومورفولوجية من خالل 

زيارة أربعة مواقع فــي قطاع غـــزة، هـــي: تلة المنطار 

شـرق مدينة غزة، ووســط و شــرق وادي غزة (بمنطقة 

البـريج)، والقـرية األثـرية فـي الـزوايدة (تلة أم عامــر)، 

وأخيرًا شاطئ بحر غزة جنوبي الشيخ عجلين.

 و تمثل تَلة المنطار إحدى سـالســل الظهور بقطاع غزة 

والموازية لســاحل البحر، حيث شوهدت ظاهرة التطبق 

التكراري بين الحجر الرملي الجيري المعـروف بالكـركار 

الذي(يمثل الخزان الجوفي المائي الرئيسي لقطاع غزة) 

وكذلك رسوبيات الحمرة الطينية، أيضــــــــــًا تعتبر تلة 

المنطار أعلى تلة في قطاع غزه و يبلغ ارتفاعها ٨٥ متر 

فوق سطح البحر.

 أما المحطة الثانية وســــط و شــــرق و ادي غزه تعرفت 

الطالبات على تطبق تكراري بين رســـوبيات الزلط (من 

العصـــر الرابع) واللوس (ويمثل زمن الباليســــتوسين) 

لمنطقة جنوب المتوســـــــط، كما تم وصــــــــف بعض 

التراكيب األولية مثل تشـــــــــــــــققات الطين والتطبق 

المتدرج، وأيضـًا المنعطفات النهرية والشـرفات النهرية 

ومراحل تطور األنهار و األودية الموســــــمية، كذلك تم 

التعرف على مصــــــــــــــــدر رسوبيات الوادي وتركيبها 

الكيميائي.

 أما فـي المنطقة األثـرية (تل أم عامــر أو ديــر القديس 

هالريون) بمنطقة الــزوايدة فتعـــرفت الطالبات علـــى 

األنواع المختلفة من الصـــــــــــــخور النارية (الجرانيت) 

والرسوبية( الحجر الرملي والجيري) والمتحولة (الرخام) 

التي استخدمت في بناء هذا في العصر البيزنطي .

 وعلى شاطئ البحر جنوب الشــــــــــيخ عجلين تم شرح 

المكشــف الذي يمثل (ظهر الشــيخ عجلين) المكون من 

تطبق تكراري لرســوبيات الكركار والحمرة (يماثل ظهر 

المنطار)، كذلك ظاهرة عالمات النيم الشاطئية، إضافًة 

التعـــرف علـــى التطبيق المتقاطع و تـــراجع الجــــروف 

البحرية، كذلك شرح عن انجراف الشــــــــــــــــــــاطئ و 

جيومورفلوجيا الشاطئ.
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وفي ٦ يناير ٢٠١٤، وبتعاون بحثي باســـــــــم مركز 

التحاليل والبحوث الدوائية بالجامعة مع باحـثـين من 

جامعات بألمانيا والســـويد والســـعودية صدر حديثًا 

بحث مرجعي جديد عن اســــــــــتخدام أحدث تقنيات 

التحليل اآللي الشعري في التحاليل الدوائية.

 وتكون البحث من عشـــــــــرين صفحة شملت طرق 

مختلفة لتحليل المركبات الصــــيدالنية الصـــــغيرة 

والمركبات الصــيدالنية البيولوجية وتحليل االيونات 

المصــــاحبة للمادة الدوائية والمواد الملحقة بالمادة 

الدوائية حيث دعم البحث ب ٢٣٥ مرجع.

 وقد شارك في انجاز البحث كل من البروفســـــــــور 

Hermann Waetzig المحاضر بجامعة براونشـفيك 

بألمانيا والبروفســـــور Gerhard Scriba  المحاضر 

Cari  بجامعة فريدرش شيلر بألمانيا والبروفســوره

Saegner  المحاضرة بجامعة أوبســــاال بالســـــويد 

واألستاذ المشــــــــــــارك ضياء عبد الهادي واألستاذ 

المشـارك حسـن البشـري المحاضران بجامعة الملك 

عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية.

 وكانت قيادة مرجعية البحث للدكتور ســـــامي كمال 

الديب مديــــر مــــركـــــز التحاليل والبحوث الدوائية 

والمحاضر بكلية الصـــيدلة بالجامعة، وبالتالي ظهر 

البحث منشــورًا بمرجعية مركز التحاليل والبحوث 

الدوائية بجامعة األزهر غزة- فلســـطين كما كان 

الدكتور ســامي الديب هو الباحث األول في ترتيب 

المؤلفين.

 نشــــــــــــــــــــــــــــــر البحث في المجلة العالمية 

Electrophoresis  وجاء بعنوان:

R e c e n t  a d v a n c e s  i n  c a p i l l a r y 

electrophoretic migration techniques for 

pharmaceutical analysis

وفي ١٤ يناير ٢٠١٤، استطاع الطالبان مهران البايض و محمد الغزالي، اللذان 

يدرسان تخصـــــــــــــص هندسة أنظمة حاسوب بكلية الهندسة وتكنولوجيا 

المعلومات بالجامعة،  من ابتكار تطبيق خاص عبـــــر الهاتف الخلوي يقــــــرأ 

نبضـات القلب بعد تصـوير بصـمة إصبع الســبابة على كاميرا الهاتف الخلوي 

والخروج  بالقراءة الصحيحة بعد دقيقة واحدة فقط .

  وعن التفاصيل أشار المبتكران أن التطبيق يقوم بقياس نبضــات القلب عن 

طريق بصــمة اإلصبع فنقوم بوضع اإلصبع على الكاميرا ونأخذ صور لألصبع 

ونقوم بتحليل الدم الموجود بالصـورة ونصـل  لقيمة نبض القلب عن طريق 

تحليل الدم الموجود في الصـــــورة، ثم تم 

تجميع خوارزمية هذا البرنامج بمســـــاعدة 

الدكتور إيهاب زقوت المشـــــــرف على هذا 

المشــروع بالكلية، وكانت هذه الخوارزمية 

لتحليل الصـــــــــــور. ويبدأ البرنامج بثالثة 

مراحل بطيء ومتوســـط وســـريع لفحص 

نبضـــات القلب، وإذا أردنا درجة قياس الدم 

بدقة اكبـر فيحتاج ذلك لوقت أكثـر وبالعادة 

نعمل على المتوسط ويسـتغرق دقيقة واحدة 

ليصل لقراءة قياس نبض القلب. 

 وتم إثبات نجاح فكرة التطبيق واالختـراع بعد 

مقارنة النتائج من عينات صور نبضـات القلب 

وفحصــــــها على جهاز أوكس ميتر وهو جهاز 

يســتخدم في العيادات الخاصة ويعطى قراءة 

ســـليمة، بعد اخذ عينات من أربعين طالبًا في 

جامعة األزهر وتم الخروج بنتائج العينات .

ويوفر الجهاز على اإلنســان الوقت والجهد من 

الذهب للمســــــتشـــــــفى وال يهتم بانقطاع 

الكهرباء ، ويعطى قراءة ســـليمة خالل دقيقة 

واحدة ، ويكون الجهاز مفيدا لإلنسـان وخاصة 

المرضى، وذلك بقياس نبضــــــات القلب قبل 

تناول األدوية وبعدها لمعرفة أي األدوية التـي 

تؤثر سلبا على نبضـــــــات القلب ، ويكون في 

بعض األوقات ارتفاع نبضـــــــــــــات القلب أو 

انخفاضها يشكل خطرًا على حياة اإلنسان .

 ويعتبر هذا االختراع هو األول في فلســـطين 

من نوعه، حيث يطبق تطبيق مشــــابه له في 

أمـــــريكيا بخوارزميات مجهولة، وبذلك يحوز 

االختراع على المرتبة الثانية على مســــــتوى 

العالم .

طالــــــــبان من الجامعة

يختــــرعان تطبيق قياس

نبضات القلب عبر الهاتف

الخلوي خالل دقيقة

أنشطة بحثية لمركز التحاليل والبحوث الدوائية بالجامعة
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وفي ٢٤ مارس ٢٠١٤، تم افتتاح وحدة التصــوير التلفزيوني بقســـم التصـــوير الطبي بكلية 

العلوم الطبية التطبيقية، وتعتبـــــر الوحدة اليت تم تمويلها من USAID من أحدث األجهـــــزة 

الموجودة في قطاع غزة ،والتي يمكن أن يسـتفاد منها بشـكل كبير في اجراء األبحاث، وتدريب 

طلبة قسم التصـوير الطبي على استخدام هذه التقنية الهامة في عمليات التشـخيص الطبي، 

وسيتم استثمار الوحدة من أجل عقد دوارات للمختصين والطلبة في التصوير التلفزيوني.

ٍل من الدكتور نبيل الشـــوا عضــــو مجلس األمناء وأ.د. علي   وحضـــر مراسم افتتاح الوحدة  ك

النجار نائب الرئيس للشـئون اإلدارية والمالية، أ.د. عمر ابو تيم عميد الكلية ، د. عبد الناصر ابو 

شهال عميد كلية حيدر عبد الشـــافي لطب األسنان، د. سليمان الجبور عميد كلية الصـــيدلة، د. 

سمير اسماعيل عميد كلية الطب البشـــري، وعدد من أعضــــاء الهيئة التدريســــية من الكلية 

والجامعة باإلضافة إلى أعضاء الهيئة اإلدارية العاملين في الكلية.

وفي ١٧ ديسمبر ٢٠١٣، نظمت كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسـانية، قســم الجغرافيا،  ندوة 

علمية حول أزمة المياه وخيار التحلية فــــي 

قطاع غزة،ألقاها  األسـتاذ الدكتور يوســف 

أبو مايلة عضــــو هيئة التدريس بقســـــم 

الجغرافيا، وتناولت عرض مفصـــــل ألزمة 

المياه ووضـــــــــعها الراهن في قطاع غزة، 

وخيار التحلية علـــــــــــــــى إعتبار أنه الحل 

الرئيســي لحل مشــكلة المياه والذي أصبح 

يمثل إسـتراتيجية أسـاسـية في حل األزمة، 

إضـــافة إلى بعض الجوانب األخرى متمثلة 

في تجميع مياه األمطار واالســــــتفادة منها 

فــــي تغذية الخـــــزان الجوفـــــي، وتجميع 

ومعالجة المياه العادمة وإعادة االســـــتفادة 

منها أيضًا.

وركـــــز أبو مايلة خالل الندوة علـــــى مدى 

أهمية تحلية مياه البحر، إذ أنه يعتبر مصدر 

مائي جديد للمســاعدة في حل أزمة المياه، 

مشــيرًا إلى بعض المشـــاريع القائمة حاليًا 

لدراسة هذا األمر.

افتتاح وحدة التصوير التلفزيوني بكلية العلوم الطبية التطبيقية

محاضرة علمية بعنوان:" معجزات 

علمية في قرآن رب البرية"

ندوة علمية حول أزمة المياه وخيار التحلية في قطاع غزة  

وفي ٢٤ مارس ٢٠١٤، ضمن النشــــــاطات 

العلمية  لقســـــم الجيولوجيا وتحت إشراف 

ومتابعة عمادة كلية العلوم قام المحاضـر أ. 

مدحت أبو النعيم  بإلقاء محاضـــــرة علمية 

في قاعة الدكتور هاني الشــوا لالجتماعات 

بعنوان:" معجـــزات علمية فـــي قـــرآن رب 

البرية".

 حيث تضمنت المحاضرة التعريف بالمعجزة 

وكيف أن القـــــــرآن الكــــــــريم هو أعظم 

المعجـــزات الخالدة التــــي أيد اهللا بها نبينا 

محمد صلى اهللا عليه وسلم ليبرهن صـدق 

رســـــالته بما فيه من معجزات كثيرة ومنها 

المعجزات العلمية التي لم تكتشـــف إال في 

زمن التكنولوجيا الحديثة وعلـــــــــــى وجه 

الخصـوص ما هو متعلق بعلوم الجيولوجيا 

كانشــــقاق القمر وتصــــدع األرض وأدنى 

األرض والجبال ونشــأتها ووتديتها ودورها 

في اســـتقرار األرض ومنافعها الكثيرة، ثم 

تطرق في الحديث عن أمواج تســـــــونامي 

وكـيفـية حدوثها وكــيف أنها تماثل الجــبال 

في حجمها كاألمواج التي ذكرت في طوفان 

نوح عليه السالم.

     و قد أوضـــــــح أ. أبو النعيم مدرس مادة 

اإلعجاز العلمي فـي القـرآن الكـريم  أن هذا 

العلم الذي يقدم المــزيد من البـــراهين أن 

القرآن الكريم هو أعظم المعجـزات الباقية 

والذي ال تنقضــي عجائبه، كما أخبرنا بذلك 

نبينا محمد هو علم البد من تعلمه ونشــره 

بين المســلمين وغير المســلمين ليزيد من 

إيمان المؤمنين ويدحض أراء المتشككين.
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وفي ٢٧ مارس ٢٠١٤، نظم قســم اإلعالم في كلية 

اآلداب والعلوم اإلنســــــانية في جامعة األزهر-غزة 

ندوة علمية لطلبة القسم، بحضـور األستاذ الدكتور 

محمد صــالح أبو حميدة عميد الكلية والدكتور أيمن 

شاهين أستاذ العلوم السـياسية في كلية االقتصــاد 

والعلوم اإلدارية والدكتور موســــــــى طالب رئيس 

قســم اإلعالم والكاتب الصـــحفي حســـن الكاشف 

والصــــــحفي عادل الزعنون و األستاذ رائد أبو ربيع 

المحاضر في قســــــــــم اإلعالم وعدد من الهيئتين 

األكاديمية واإلدارية ولفيف من الطالب والطالبات.

 وفي بداية الندوة رحب أ.د. أبو حميدة بالحضـــــــور 

داعيًا الطلبة إلى االســــتفادة من الندوة العلمية من 

األساتذة المخضـــــرمين في اإلعالم والســـــياسة، 

مشيرًا إلى أن الندوة تأتي في إطار الدور الالمنهجي 

التي تعمد الكلية على تعزيزه، بالشـكل الذي يحقق 

للطلبة أهدافهم التعليمية والـتـثقفـية، مؤكدًا بأنه 

ينبغي على الطالب العمل الجاد والفاعل على صقل 

شخصـــيته اإلعالمية في المجاالت كافة، األمر الذي 

يخلق منه إعالميا ناجحا.

 وقدم أبو ربيع عرضًا ألهم النتائج التي توصـلت لها 

دراسة استطالعية للرأي العام الفلســـــطيني حول 

دور وســـــــــائل اإلعالم في تقديم المعلومات حول 

القضـــــايا الفلســـــطينية. وفي ضوء عرض نتائج 

الدراســـة تحدث الكاشــــف أن أســــباب تراجع تأثير 

اإلعالم بشــكل عام على المتلقي الفلســطيني هو 

ضــعف اإلعالم في اســـتخدام األشـــكال التحريرية 

الواصــفة لحيثيات وتفاصــيل األحداث التي يقع بها 

المجتمع الفلسطيني.  

وفســـــــر د.شاهين ارتفاع اهتمام عينة الدراسة 

بالقضـــــايا الســـــياسية والذي يرجع إلى اإلعالم 

الموجه نحو المجتمع الفلســــــــــــطيني باختالف 

اتجاهاتهم وانتماءاتهم الحزبية، موضــــــــحا بأن 

الســياسية باتت تتحكم باإلعالم وتوجهه،  مؤكدًا 

على ما ورد في نتائج االســتطالع بأن التكنولوجيا 

باختالف أشــــكالها تلعب دورًا كبيرًا في ســــهولة 

التعـــرض للمعلومات مما ينتج عنه تأثيـــرا فــــي 

الجمهور بسبب سهولة التعامل معها.

وأوضــــــــــح الزعنون أن اهتمامات الجمهور تأخذ 

شــكلين مهمين شـــكل طوعي وأخر إجباري، مما 

يجعل درجة االهــتمام تــتفاوت بــتفاوت اتجاهات 

الجمهور الســـياسية واهتماماتهم نحو القضـــايا 

المختلفة، مضـيفًا أن تراكم المعلومة وتشــابهها 

في العرض والســـــــــرد يجعل المواطن يمل من 

متابعتها واالبتعاد عنها، ويرجع تصديق أو تكذيب 

المعلومات إلى اتجاهات المواطن نحو أصـــــــــــل 

وهوية الوسيلة اإلعالمية التي تتفق مع توجهاته.

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تنظم ندوة علمية حول المعلومات المقدمة للجمهور

والنباتات العقاقير  قســـم 
الطبية بكلية الصـــــــيدلة 
ينظم رحلة علمية تعليمية

وفي ٣١ مارس ٢٠١٤، نظم قســــــــم العقاقير 

والنباتات الطبية في كلية الصـــــــــيدلة جامعة 

األزهر- غزة رحلة علمية، وذلك بإشراف كل من 

الدكتور جهاد احمد والمعيدة مها الخطيب وفنـي 

المختبر حاتم الصــــالحي من قســـــم العقاقير 

الطبية. وقد شـــــــــملت هذه الرحلة العديد من 

المؤسســــات التعليمية والمناطق الطبيعية في 

قطاع غــــــزة، حيث تمت زيارة كلية الــــــزراعة  

التابعة لجامعة األزهر والمدرســــــــة الزراعية، 

والمــــــــزرعة النموذجية إلنتاج النباتات الطبية 

.وذلك على مدار  شرق مدينة جباليا، ووادي غزة 

ثالثة أيام حيث تم توزيع الطلبة على مجموعات 

بحيث يتم جمع اكبـــــــــــــر عدد ممكن من هذه 

النباتات الطبيعية. 
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وفي ٩ أبريل ٢٠١٤، عقد قســــم الفيزياء بكلية العلوم 

ندوة علمية بعنوان:" النظــــــريات العلمية فــــــي خلق 

الكون"، والتي ألقاها الدكتور  سليمان بركة مدير مركز 

أبحاث الفضـــــاء في جامعة األقصــــــى وحامل كرسي 

اليونيسـكو  حيث تحدث عن العلوم التي تعنى بالفضـاء 

والفلك وتحديد مجاالتها لكي تجنب الحضـــــــور الخلط 

بينها في المســـــــــتقبل، وتم التفريق بين علم الفلك 

وعلم التنجيم وعلم الفيزياء الفلكية، باإلضـــــافة على 

علم فيزياء الكون : الكوسمولوجيا .

بعد ذلك تم التطـرق إلــى النظــريات العلمية فــي خلق 

الكون من االنفجار العظيم ليومنا هذا في شـــرح دقيق 

يتعلق بالفتــرات الــزمنية المتعلقة بالنظـــرية وتحديد 

العناصــــــــر الطبيعية في كل فترة  مع إبراز المفاهيم 

الفيزيائية لكي يتسـنى لطلبة الفيزياء استكشـاف هذه 

هذه المفاهيم قادت   العلوم ويســـــتشــــــعر بأهميتها.

الحديث عن مفهوم العلم النافع فـــي الثقافة العــــربية 

اإلســالمية، وتم تبيان حدود مبحث الفيزياء حتى ال يقع 

الكثير في اسـتبدال الفيزياء بالدين أو اســتخدام خاطئ 

لمفاهيم وقوانين الفيزياء فـي اإلعجاز العلمـي للقـرآن 

والســــــــــــنة النبوية، كما تم تقديم بعض المعلومات 

المتعلقة بمبادئ الرصد الفلكية واستعراض تليسـكوب 

هابل واالستكشــافات الفضـــائية والفلكية التي قدمها 

تليســـكوب الفضــــاء هذا، وبعد ذلك انتقل إلى كواكب 

المجموعة الشمسية وقدم المفاهيم الفلكية وخواصها 

الفيزيائية واســـتنباط بعض المفاهيم المعرفية ومبدأ 

أهمية علم الفلك في حياة الناس.

وفي النهاية شكرت الدكتورة أمل الكحلوت رئيس قسم 

الفيزياء الضــيف الدكتور سليمان بركة على محاضرته 

القيمة وقد كان لقاء تفاعليَا هامًا ومميزًا.

كلية العلوم تنظم ندوة علمية بعنوان:

"النظـــريات العلمية فـــي خلق الكون"

ورشة عمل بالتعاون مع هيئة التقاعد الفلسطينية ومؤسسة ريادة
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وفي ١٦ أبريل ٢٠١٤،نظمت كلية االقتصــاد والعلوم 

اإلدارية بالتعاون مع هيئة التقاعد الفلســــــــــطينية 

ومؤسســــة ريادة لألقراض والخدامات المالية ورشة 

عمل بعنوان"آلية التمويل فـــــــــــــــي هيئة التقاعد 

الفلسطينية" بقاعة المرحوم هاني الشـوا بالجامعة، 

جاء ذلك ضمن التطبيق العملي لمســـــــــــــــاق مادة 

التمويل، وحضـــــــر الورشة د. سمير أبو مدللة عميد 

كلية االقتصـــــاد والعلوم اإلدارية، وأعضــــــاء هيئة 

التدريس بالكلية، وحشد واسع من طلبة الكلية.

في بداية الورشة رحب د.أبو مدللة بالحضـــور مقدمًا 

شكره إلى هيئة التقاعد الفلسطينية ومؤسسة ريادة 

وفي بداية الورشة رحب د.أبو مدللة بالحضـور مقدمًا 

شكره إلى هيئة التقاعد الفلسطينية ومؤسسة ريادة 

لألقراض والخدمات المالية، ولألســـــــتاذة نهى نجم 

مدرسة المســاق والمشـــرفة على الطلبة المنظمين 

للورشة، موصيًا الطلبة بضـــــرورة الدمج بين اإلطار 

العلمي واإلطار النظري في التعليم.

وعرض المهندس عاطف عوده مدير االســــتثمار في 

 (C.H.F)مؤسســــة ريادة لألقراض والخدمات المالية

نبذًة عن مؤسســة ريادة، وطرق التمويل للمشـــاريع 

الصغيرة. 

ومن جانبه قدم األســـــــتاذ أيمن الدقي مدير الرقابة 

الداخلية بهيئة االستثمار الفلسطينية، نبذة 

عن الهيئة وتطور أنظمة التقاعد فـــــــــــي 

فلسطين، ومصادر تمويلها.

فيما تحدث األســـتاذ طارق ســــكيك رئيس 

دائرة االســـتثمار عن هيكل ادارة اســـتثمار 

الهيئة، وأنواع االســــــــــــتثمارات "الداخلية 

والخارجية"، وآلية االســــتثمار واتخاذ القرار 

في الهيئة، معرجًا على الســـــــــــــــــياسات 

والضوابط العامة الستثمار أموال الهيئة.



وفي ٢١ أبريل ٢٠١٤،  بحضـور أ.د. هاني نجم منسـق مشـاريع البنك الدولي مع التعليم 

العالي، ود. عوني أبو سمعان مسـاعد نائب رئيس الجامعة للشـئون األكاديمية، ود. سمر 

أبو شعبان مسـئولة الجودة اإلدارية، وممثلين من الجامعات الفلسـطينية في قطاع غزة، 

عقدت ورشة عمل حول آلية كتابة المشــــــــــاريع الممولة من البنك الدولي (QIF) وذلك 

بقاعة "الفيديو كونفرنس بمبنى المؤتمـرات فـي الجامعة وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة 

المشـــاريع في وزارة التعليم العالي. حيث قدم كل من م.موسى الحاج حســــن منســــق 

صندوق الجودة، وم.مرام جدبه الموظفة في صندوق تطوير الجودة توصيف كامل آللية 

كتابة المشاريع الممولة بالصورة النهائية من قبل البنك الدولي كما قدمت السـيدة نديم 

نجوم مدير المالية والمنح في وحدة مشـــاريع البنك الدولي عرضًا توضيحيًا لطرق اعداد 

ميزانية المشروع، وقدم السـيد فادي الحاج ابراهيم مسـئول المشـتريات والتوريدات في 

وحدة مشاريع البنك الدولي عرضًا توضيحيًا ألهم إجراءات المشـتريات والتوريدات. يذكر 

أن جامعة األزهر-غزة فازت بالمرحلة األولى لمشــــروع تطوير المنهاج األكاديمي بكلية 

الزراعة وربطه بسوق العمل وذلك بالمشاركة مع اإلغاثة الزراعية.

ورشة عمل بالجامعة تناقش آلية كتابة المشاريع الممولة من البنك الدولي 

قسم إدارة األعمال بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ينظم رحلة علمية

وفي ٢٩ ديسـمبر ٢٠١٣، نظم قسـم إدارة األعمال بكلية اإلقتصــاد والعلوم اإلدارية رحلة علمية لطالب 

وطالبات المستوى الرابع بالكلية لتطبيق مادة قضايا إدارية معاصرة وذلك بزيارة شركات ومؤسسات دولية 

في القطاع تضـــمنت زيارة شركة جوال،  وشركة مجموعة اليازجي لتعبئة المشـــروبات الغازية  الخفيفة، 

ومؤسســة  ميرسي كوربس  (Mercy Corps) ،  ومؤسســة عرفان كندا ،  و جمعية المســاعدات الشــعبية 

.( NPA) النرويجية

وعبر الطلبة عن سعادتهم في هذه الرحلة العلمية الفريدة من نوعها والتي تهدف لتطبيق مادة قضـــايا 

إدارية معاصرة على أرض الواقع، وتعرفوا خالل زيارتهم لهذه المؤسســات عن اهم المشـــاكل التي تواجه 

الشــــــركات والحلول العملية التي تم استخدامها للتغلب عليها، واطلعوا على الخطط المســــــتقبلية لهذه 

المؤسسات في محاولة تطبيقية للمفاهيم التي يدرسونها. 

وفي ٢٠ مارس ٢٠١٤، نظم االتحاد الفلســــــطيني لطلبة كلية الصــــــيدلة 

بالجامعة ندوة علمية تحت عنوان: "أمراض الكلى والوقاية منها" ضـــــــــمن 

فعاليات اليوم العالمي لمرضـــــــــــى الكلى، الذي يحتفل به في مختلف دول 

العالم، بالتعاون مع مسـتشـفى الدكتور عبدالعزيز الرنتيسـي التخصـصــي 

لألطفال. وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور/ نبيل البرقوني  مدير 

مجمع النصر الطبي، ورحب خاللها بدور جامعة األزهر، واالتحاد الفلسطيني 

وبنشــــاطاته واهتمامه بالفعاليات الصــــحية العالمية والتي تحاكي واقعنا، 

وشهدت الفعالية التي أشرفت عليها لجنة الصحة التابعة لالتحاد الفلسطيني 

لطالب الصيدلية بالجامعة، حضورًا واسعًا من األطباء والطلبة. 

من جهته، رحب رئيس االتحاد الفلســـطيني لطالب الصــــيدلة عبد الرحمن 

ثابت بكافة الحاضرين وثمن جهود إدارة مجمع النصـــر والرنتيســــي الطبي 

شاكرًا لهم حسـن استضــافتهم وحرصهم الشــديد على انجاز هذه الفعالية 

ومشـاركة المرضى آالمهم، وتمنى لهم كل التقدم واالرتقاء والمضــي قدمًا 

والسعي نحو األفضل في العناية بالمرضى وتحقيق المراد الطبي. 

وقدم الدكتور عوني االنقح أخصـائي أمراض الكلى في المسـتشـفى عرض 

تقديمي شامل عن أمراض الكلى بشكل عام وكيفية العالج واالستراتيجيات 

سبل الوقاية منها قدر االمكان. المتنوعة و

االتحاد الفلسطيني لطالب الصيدلة ينظم ندوة بعنوان:
 "أمراض الكلى والوقاية منها"

2013-2014
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وفي ٣١ مارس ٢٠١٤، نظم قســـــم الفيزياء ورشة 

بعنوان: تخصـــــــــص فيزياء-فيزياء طبية مواءمة 

التخصـص مع متطلبات وزارة الصـحة، بحضـور أ.د. 

سامي مصـــــــلح نائب رئيس الجامعة للشــــــــئون 

األكاديمية و د. عمــر ميالد عميد كلية العلوم, د.أمل 

الكحلوت رئيس قسـم الفيزياء, ود. رائد الجزار مدير 

مركز نايف لألشعة التشــــــــخيصـــــــــية وعدد من 

متخصــــــصـــــــي الفيزياء الطبية العاملين بوزارة 

الصـحة، وعدد من أعضــاء الهيئة التدريســية بكلية 

العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية .

 وافتتحت الجلسـة الدكتورة أمل الكحلوت، بالترحيب 

بالحضــور، وشكرت المشـــاركين من خارج الجامعة 

لتلبيتهم للدعوة و علــى جهودهم الهادفة للــرقـــي 

بمسـتوى تخصـص الفيزياء الطبية ،و تال ذلك كلمة 

ترحيبية  من عميد الكلية تحدث خاللهاعن نشـــــــأة 

التخصـــــــــــص وأهميته ، وخطة الكلية التى تعنى 

بالتخصـــــصــــــات التطبيقية والتي تخدم المجتمع 

المحلي .

 بدوره تمنى أ.د. سامي مصــــــــــلح  لو يتخذ الجميع 

إجراءات مماثلة من أجل الوصـــول لخطط دراســـية 

محكمة ال يحدث فيها تكرار وتداخل للموضــــــوعات 

العلمية، كما تحدث عن فكرة الخطط الدراســـــــــية 

الجديدة ١٢٨ ســـــــــاعة معتمدة وأنها تعطي حرية 

كبيرة للطالب إلثراء تخصــــص أو الحصـــــول على 

تخصص مزدوج أو حتى الحصـول على دبلوم تربية 

في أثناء دراسته للعلوم من خالل الســـــاعات الحرة،  

وتحدث أ. رامــي األغا من مـــركـــز األميـــر نايف عن 

مفهوم الفيـزياء الطبية وأهميتها وكيف أن الفيـزياء 

يمكن أن توظف في العديد من المجاالت الطبية.

 ومن ثم بدأت فعاليات الجلســـة حيث أوضحت د.أمل 

أن  الورشة جاءت لمناقشــة وتنقيح الخطة الدراسية 

لتخصــــــــص فيزياء، معتمدة علي مالحظات وزارة 

الصحة بما يمكن خريجي قسـم الفيزياء الطبية من 

تحقيق شروط وزارة الصـــــــحة للتقدم إلى امتحان 

مـــزاولة المهنة، هذا باالرتكاز إلــــى نقطة محورية 

وهي أن التخصـــــص هو فيزياء رئيســــــي-فرعي 

فيزياء طبية ،مما يعني أن عدد الســاعات األكاديمية 

المعتمدة المتاحة للتخصـص يجب أن توزع على هذا 

األساس. من ثم عرضـت الخطة الدراسـية ووضـحت 

للجميع  توصيف المواد وتوزيعها على الفصــــــــول 

والمســــــــتويات الدراسية، وتم التركيز على قائمة 

المساقات  الخاصة بالتخصص الفرعي فيزياء طبية 

 تال ذلك عرض تفصــيلي قدمته أ. مرام شبير إحدى 

خريجات القســم بتخصــص فيزياء طبية والحاصلة 

على ماجســـــــــتير من الجامعة األردنية،  للمحتوى 

العلمي لكل واحد من المســــــــاقات الدراسية، حيث 

اشترك الجميع في مناقشــــــــــــــة مالئمة المحتوى 

األكاديمي ومدى كفايته وتناسقه.

 وأثني  د.رائد الجزار مدير مركـز األميـر  نايف بالجو 

االيجابي التفاعلي لورشــة العمل والذي أبدى تفهمًا 

واضحًا لدور الجامعة وان ما يطرح من مسـاقات بهذه 

الكيفية يعتبر مناسبا وكافيا للخريج لممارسة حياته 

العملية، مؤكدا أن الطالب لن يواجه أي صعوبات عند 

إكمال دراسته العليا في أي جامعة أخرى.

 وكان من أبرز انجازات  الورشـــــة  التوصــــــية فتح 

تخصـــــــــــص فيزياء-فيزياء طبية ابتداء من العام 

الدراسي القادم ٢٠١٤-٢٠١٥

 كما وخلصـــت الجلســــة إلى اعتماد الخطة الجديدة 

١٢٨ ساعة معتمدة  بصــورتها النهائية بمســـميات 

المســــاقات وتوزيعها على الفصــــول الدراسية بما 

يتوافق مع شروط وزارة الصــــحة كذلك العمل على  

تنمية القوى البشـــــــرية وتوصيفات المســـــــاقات 

ومحتواها العلمي بما يتفق مع التخصــــــــــص ومع 

منظمة الطاقة العالمية.

كلية العلوم تنظم ورشة عمل بعنوان: 

تخصص فيزياء-فيزياء طبية مواءمة التخصص مع متطلبات وزارة الصحة
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وفي ٣ أبريل ٢٠١٤، عقد قســــم الفيزياء ندوة علمية بعنوان:" 

مصـادر الطاقة المســتدامة"، بحضــور عدد من أعضــاء الهيئة 

التدريســــــية وطلبة كلية العلوم، وذلك بقاعة المرحوم هاني 

الشوا بالمبنى الرئيسي.

  وخالل الندوة ألقى  د. ناجي الداهودي أســـــــــتاذ علوم المادة 

المشــــارك بقســــم الفيزياء محاضرة تحدث خاللها عن أهمية 

مصــــــــــــادر الطاقة المتجددة وأنواعها وطرق توليدها، وبين 

مخاطر اإلبقاء على مخاطر التلوث التي تسـببها مصـادر الطاقة 

التقليدية مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي.

 وتحدث د. الداهودي عن أزمة الطاقة في قطاع عزة وضــــرورة 

إيجاد مصـادر بديلة، حيث زيادة عدد السـكان المطرد في قطاع 

غزة يحتاج إلى مزيد من اســــــتهالك الطاقة، وقد بين أن وجود 

خاليا شمســية قادرة على إنتاج النقص في الطاقة سيكون أحد 

الحلول اإلستراتيجية لعالج هذه المشكلة.

قســــم الفيزياء ينظم ندوة علمية 

بعنوان:" مصادر الطاقة المستدامة"
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نظمت الجامعة على مدار العام ٢٠١٣-٢٠١٤ العديد من المؤتمرات الهامة والتي خرجت بتوصيات  فاعلة لخدمة 

المجتمع الفلسطيني. مؤتمــــــــــــــرات▒



وفي ١٠ سبتمبر ٢٠١٣، نظمت كلية الحقوق المؤتمر القانوني الثالث بعنوان التعليم القانوني في دولة فلســـــــــطين  نحو منظور جديد، 

حضـــــر االفتتاح األستاذ الدكتور عبدالخالق الفرا رئيس الجامعة، واألستاذ الدكتور على النجار نائب رئيس الجامعة للشــــــؤون االدارية و 

المالية، واألستاذ باسل ناصر مدير مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و الدكتور عبد الرحمن أبو النصـــــــر عميد كلية الحقوق بالجامعة 

رئيس المؤتمر، واألستاذ سالمة بسيسو – نائب نقيب المحاميين الفلسطينيين ومجموعة من أساتذة الكلية.

وألقى األستاذ الدكتور عبدالخالق الفرا رئيس الجامعة كلمة رحب فيها بضــــــيوف المؤتمر وشدد على أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية 

وقدم الشكر ل  UNDP ولعمادة الحقوق على هذه المجهودات.

 المحور األول:  تعزيز التعليم التطبيقي اإلكلينيكي في فلسـطين ضمانة لالرتقاء بالممارسة المهنية للمحامين وأدار هذا المحور 

األستاذ سالمة بســيســو و قد تضـــمن المحور ثالث أوراق مختلفة: األولى للدكتور رامي وشاح حول إدماج آليات التعليم التفاعلي 

بشــــكل فاعل في تدريس القانون.والثانية للدكتور إبراهيم أبو شمالة حول تجربة العيادات القانونية ففي جامعات فلســـــطين 

ودورها في دعم التعليم التطبيقي. والثالثة للدكتور ساهر الوليد حول النشــاطات الطالبية الالمنهجية و دورها في صقل مهارات 

طالب القانون.

المحور الثاني:

 آفاق تطوير العمل األكاديمي في كليات الحقوق الفلســطينية  وادار هذا المحور الدكتور عبد اهللا الفرا و قد تضـــمن المحور ثالث 

أوراق مختلفة:

األولى للدكتور عبد الرحمن أبو النصـــــر حول المناهج و الخطط األكاديمية في كليات الحقوق و كيفية تطويرها. والثانية لألستاذ 

الدكتور فتحي الوحيدي حول آفاق دعم البحث العلمي و التبادل األكاديمي. والثالثة للدكتور محمد أبو سعدة عن متطلبات التنسـيق 

و التشبيك على المستوى األكاديمي بين كليات  الحقوق. 

بعدها تم تبادل اآلراء و الخبرات بفتح باب النقاش و من ثم تم عرض فيلم قصــــــير حول نشــــــاطات العيادة القانونية و التعليم 

القانوني في كلية الحقوق بجامعة األزهر.

وتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية:

2013-2014
34حصــاد

كلية الحقوق تنظم مؤتمرًا علميًا حول التعليم القانوني في دولة فلسطين

 (نحو منظور جديد)



١- يجب تعميم تجربة العيادات القانونية بكليات الحقوق بالجامعات المختلفة باعتبارها وسيلة مهمة إلكســــــاب الطالب بالخبرات 

العملية باإلضافة للجرعات النظرية.

٢- ضرورة دعم األنشطة الالمنهجية لطلبة الحقوق داخل الجامعات بما يكفل استمرارها و تطويرها.

٣- االنتقال من فلسفة الكم و الكيف في تعليم القانون إلى فلسفة الهدف النوعي و تحقيق التعليم النمائى.

٤- ضرورة التشـــــبيك بين كليات الحقوق الفلســــــطينية المختلفة من أجل النهوض بواقع التعليم القانوني، مع العمل على عقد 

لقاءات سنوية لعمداء كليات الحقوق و مدراء العيادات القانونية.

٥-العمل على توفير ثقافة أكاديمية لتشــــجيع التعاون العلمي و االكاديمي بين الجامعات و أعضـــــاء الهيئة التدريســـــية و القيام 

بأنشطة و دراسات مشتركة.
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توصيات المؤتمر:

و في الختام تم توزيع الشهــادات و تكريـــم

المشاركين في المؤتمر و العاملين بالعيـادة.

وفي اختتام المؤتمر قام رئيس المؤتمر د. عبد الرحمن أبو النصر بإعالن التوصيات التي خرج بها و منها:



وفي ٢٦ يونيو ٢٠١٤، و تحت رعاية االستاذ الدكتور 

عبد الخالق الفــــرا رئيس جامعة األزهــــر-غــــزة، 

انطلقت فعاليات المؤتمر التربوي بعنوان: (التطوير 

المهني المبني على االستقصاء) والذي تنظمه كلية 

التربية بالجامعة ضمن مشروع" LTD"، بالتعاون مع 

مؤسسـة األمديسـت فلســطين بتمويل من الوكالة 

. "USAID" األمريكية للتنمية

 في البداية رحب عريف المؤتمـر الدكتور محمد عبد 

الواحد عضـــــو الهيئة التدريســـــية بكلية التربية، 

بالحضــــــور جميعًا، معلنًا انطالق فعاليات المؤتمر 

الذي يأتي ضمن مســـــاعي الكلية الرامية للتطوير 

المهني بين أعضـــاء هيئة تدريســـها ومد جســــور 

التطوير مع الجامعات الفلسطينية والعالمية .

 في بداية الجلســة االفتتاحية رحب األستاذ الدكتور 

عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة بالحضـــــور وشكر 

 USAID الوكالة األمـــــــــــــــريكية الدولية للتنمية

ومؤسسة أمديست والفريق االستشـاري من جامعة 

 ورحب عميد كلية التـــربية الدكتور محمد 

عليان بالحضـــــــــــور، مؤكدًا سعي كلية 

التربية الدائم والمتواصـــــل للتطوير في 

برامجها األكاديمية ومرافقها اللوجستية، 

مشـــددًا علي أهمية العمل المتواصل في 

البحث العلمـي وعقد المؤتمـرات بما يخدم 

الطالب والمجتمع، وأضـاف أن هذا المؤتمر 

نوعـي فــي الكيفية والمحتوي حيث يغلب 

الطابع التطبيقـــي الهادف إلـــي التأثيــــر 

المباشر في ممارسات أعضـــــــــــاء هيئة 

التدريس المهنية.

 وتحدث السيد ستيفن كيلر مدير مؤسسة 

األمديســـــت في فلســــــطين، معبرًا عن 

ســــــــعادته بعقد هذا المؤتمر الذي يأتي 

تتويجًا لمشـروع LTD والذي تشــرف عليه 

مؤسسته األمديسـت، مثمنًا جهود الفريق 

االستشـــــاري الدولي وفريق العمل داخل 
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 كلية التربية تنظم مؤتمرًا تربويًا بعنوان: 

(التطوير المهني المبني على االستقصاء)



 كلية التربية، مؤكدًا على حرص مؤسســـــــة 

األمديســــــــــــت علي دعم جامعة األزهر في 

التطويـــــــــر الهادف إلـــــــــي خدمة المجتمع 

الفلسطيني.

 كما تحدثت الدكتورة جريتشـــــــــــن روزمان  

رئيســــة الفريق االستشـــــاري الدولي، حيث 

شكرت الحضــــــــــــور الهتمامهم بمثل هذه 

المؤتمرات، وقدمت نبذة تعريفية عن مشروع 

 LTDالهادف إلـــي تعـــزيــــز قدرات معلمــــي 

األساتذة ما قبل الخدمة، وأهمية االستقصــاء 

والبحوث اإلجرائية التطبيقية فـي تحديد وحل 

المشــــكالت التي تواجه المعلم في إيصـــــال 

المعلومات لطالبه في الفصـــــــــل الدراسي، 

وثمنت عاليًا المجهود الذي بذله المشــــاركون 

فـــي الدورة التدريبية، مبديتًا إعجابها بالنجاح 

الذي حققوه خالل العام  الدراسي المنتهي.

 وتضــــــــــــــمنت فعاليات المؤتمر العديد من 

الفعاليات العلمية والمهنية وورشـة عمل حول 

التطوير المهني حيث تضـمنت الجلسـة األولي 

ثالثة عــروض تقديمية بدأت بعـــرض مقدم 

من الدكتورة سمر أبو شعبان عضــــــــو هيئة 

التدريس بالكلية حول توظيف اســـتراتيجيات 

التعليم النشــط إلكســاب طلبة TEFL بعض 

مهارات التدريس ومعالجة مشـــكلة كبر حجم 

المرجع الرئيس للمساق، تبعها عرض بعنوان 

أثر استخدام الصـــــــــــــــــف المقلوب ونظام 

المجموعات في التعليم الجامعـي والذي قدمه 

األستاذ الدكتور منصـــور اللوح عضــــو هيئة 

التدريس بكلية اآلداب، واختتمت الجلســــــــة 

األولي بعرض للدكتور محمود سـرداح بعنوان 

أثر اســــتخدام االفالم العلمية المتحركة على  

تفهم الطلبة لمواضيع البيولوجيا الجزيئية .

ًال   تبع الجلســــــــــة األولي عرض بوستر شام

عشــرون بوستر حول منجزات أعضــاء هيئة 

التدريس خالل دورة TEEP مظهــــــــــــــرة 

الفلسـفة التعليمية ألعضـاء هيئة التدريس 

ومبينة رســـــــــــــــالتهم التعليمية واآلليات 

التدريســية المتبعة إليصـــال هذه الرسالة، 

كما بينت أفكار تربوية ومهنية عديدة هادفة 

إلــى إظهار التطور المهنــي الحادث وطـــرق 

تحســـينه والخطط المســــتقبلية الستمرار 

التطوير.

 أما الجلســـة الثانية فتضــــمنت ورشة عمل 

حول الصــــــــــديق الناقد ومجتمعات التعلم 

 وذروهما فـي التطويـر المهنـي، وقدمها كل 

من الدكتور عطا درويش والدكتور علـــــــي 

نصـار عضـوي هيئة التدريس بالكلية، حيث 

قاما بتوضيح ماهية الصديق الناقد وأهميته 

وتوضيح مجتمعات التعلم وكيفية تكوينها. 

 وتخلل ورشة العمل قصــــص نجاح لتجارب 

هدفت إلي تفعيل دور الصـــــــــــديق الناقد 

ومجتمعات التعلم بكلية التـــــــــربية،  ومن 

الجديد بالذكـــر أنه وبعد هذا النجاح اعتمدت 

 هذه اآللية فــي التــربية العملية فــي الكلية 

وبين أعضاء هيئة التدريس.

 وفي الجلسة النهائية تم عقد مناقشتان 

جماعـيـتان Panel Discussion بعــنوان 

التعلم والدافعية  من قـبل الدكـتور عـبد 

العظيم المصـــــــــــــدر والدكتور باسم 

أبوكويك والدكتور اســــــــــامة حمدونة 

أعضـــــاء هيئة التدريس بقســـــم علم 

النفس ومناقشــــة أخري بعنوان تفعيل 

المشـاركة في التعلم  من إعداد وتقديم 

كل من الدكـــتور محمد نجم والدكــــتور 

نعيم المصري الدكتور عبداهللا مرتجي و 

الدكتور محمد عبدالواحد، الدكـتور مازن 

صـــــباح. واألســـــتاذ إبراهيم أبوجلمبو 

أعضـاء هيئة التدريس بقسـم الدراسات 

اإلسالمية بالكلية.

 يشــــار الى أن هذه المناقشــــات شملت 

عرض ألليات تعليمية تم اســـــــتخدامها 

خالل العام الدراسي المنصرم، وأدت إلي 

تحسـن ملحوظ في أداء تحصـيل الطلبة 

بشكل ملحوظ.
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 وأوصــى المؤتمرون باســتمرار العمل على التطوير المهني وتعميم هذه التجربة في كليات الجامعة 

وعقد المزيد من ورشات العمل والمؤتمرات التطبيقية المختصة، وفي الختام تم توزيع شهادات إنجاز 

لجميع المشاركين بالمؤتمر.
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عقدت الجامعة على مدار العام ٢٠١٣-٢٠١٤ العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع الجامعات المختلفة والعديد من الشركات 

ومؤسسات المجتمع المدني. ▒ اتفاقيات وتعاون



وفي ١ يناير ٢٠١٤، وقعت الشــــــركة العربية 

األلمانية لصـــناعة األدوية ومســـتحضــــرات 

التجميل عقدًا مع مـــركــــز التحاليل والبحوث 

الدوائية بالجامعة يقضــــــــــي بتحليل جميع 

االصناف الدوائية ومستحضرات التجميل التي 

تنتجها الشركة في المركز.

 وقد وقع االتفاق عن الجامعة مديــر المــركــز 

الدكتور سامي الديب وعن الشــــــركة ممثلها 

السـيد حمزة طبازة، حيث بدأت الشــركة فعليًا 

بتوريد العينات لتحليلها في مختبرات المـركـز 

لضمان الثباتية والجودة.

 يذكر أن الشــركة العربية االلمانية لصـــناعة 

االدوية ومســـتحضـــرات التجميل هي شركة 

جديدة في قطاع غزة تســــــعى إلنتاج أصناف 

دوائية متميزة.

وفي ١ أبريل ٢٠١٤، في إطار المســـاعي الحثيثة إلدارة 

جامعة األزهر-غزة لالرتقاء بالعمل األكاديمي والتبادل 

المعرفي، وقع األسـتاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس 

الجامعة اتفاقية تعاون مشــــترك بين الجامعة وجامعة 

األناضول التركية، تقضــــي بالتعاون على المســــتوى 

الطالبي وتبادل أعضــــــــاء الهيئة األكاديمية من خالل 

. (Mevlana Exchange Programme)

جامعة األناضول التركية
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الشركـة العربيــة األلمانيــة لصناعـــــة األدويــة 

توقع اتفاقًا مع مركز التحاليل والبحوث الدوائية

توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة األزهر وجامعة األناضول التركية



وفي ٢٧ مايو ٢٠١٤، األســــــــتاذ الدكتور عبد الخالق 

الفرا رئيس جامعة األزهر-غزة  والســـــــيد احمد ابو 

مرزوق رئيس إدارة إقليم غزة بشـــركة االتصــــاالت 

الفلســطينية، يوقعان اتفاقية تعاون لتمويل إنشـــاء 

غرفة عمليات لجراحة الفكين واألســــــنان كدعم من 

مجموعة االتصـاالت الفلسـطينية لكلية طب األسنان 

بهدف زيادة التحصــيل العلمي والعملية لطبة الكلية، 

ولتصـــــــــــــــب في استكمال الرؤى الخاصة بتطوير 

الجامعة، وعبر أحمد أبو مرزوق عن ســـــعادته بدعم 

الشركة للجامعة و الذي يعد الدعم األكبر الذي تقدمه 

المجموعة لمؤسســـــــة تعليمية األمر الذي يدل على 

أهمية هذه الجامعة و مدى تميزها على مســـــــــتوى 

الجامعات الفلسطينية.

 وفي كلمة له رحب األســتاذ الدكتور عبد الخالق الفرا 

بهذه المنحة الكرية، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تقوم 

به شركة االتصــــــاالت الفلســــــطينية لخدمة كافة 

مؤسســــــــــات الوطن و تحديدًا جامعة األزهر-غزة ، 

مؤكدًا أن كلية طب األســــــــنان تعد كلية واعدة، وأن 

إجراءات القبول فيها ليسـت سهلة و يتم اختيار النخبة 

فيها لذا فهي تســـــــــتحق كامل الدعم. وتقدم عميد 

الكلية أ.د.عبد الناصـر أبو شـهال بكلمة شــكر وامتنان 

للشـــركة مقدمًا نبذة عن إنشـــاء كلية الدكتور حيدر 

عبد الشافي لطب األسنان منذ العام ٢٠٠٧ بقرار من 

الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، مضـــيفًا أن هناك 

رؤية لمضــــــــاعفة العيادات الخارجية التابعة للكلية 

لتقدم عالج شبه مجاني ألفراد المجتمع الفلسطيني. 

وخالل جلســة توقيع االتفاقية قام أ.د الفرا بتســـليم 

درع الجامعة للســـــــــــيد أبو مرزوق تعبيرًا عن شكر 

الجامعة وعرفانها بالجميل.

’’
أ.د. عبد الخالق الفرا:

كلية طب األسنان من الكليات الواعدة 

وتستحق كل الدعم
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اتفاقية تعاون مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية لتمويل إنشاء غرفة عمليات لجراحة الفكين واألسنان 



وفي ١٦ يوليو ٢٠١٤، وقعت جامعة األزهر-غزة ممثلة برئيســــها األستاذ 

الدكتور عبد الخالق الفــرا مذكــرة تفاهم مع لجنة االنتخابات المــركــزية 

ممثلة باألستاذ اسحق مهنا عضـــو مجلس األمناء وممثل لجنة االنتخابات، 

تقضـي بتدريس مســاق حول االنتخابات لتعزيز مبادئ الديمقراطية لدى 

الطلبة، وحضـــــر التوقيع الذي تم بمكتب رئيس الجامعة كل من الدكتور 

محمد سالمة أمين المال بمجلس األمناء، و األستاذ الدكتور سامي مصــلح 

نائب رئيس الجامعة للشـــــــئون األكاديمية، واألستاذ الدكتور علي النجار 

النائب اإلداري والمالي، واألســـــــتاذ جميل الخالدي المدير اإلقليمي للجنة 

االنتخابات والدكتور يوسف عوض اهللا واألستاذ مازن سيســـالم أعضــــاء 

لجنة االنتخابات المركزية .

وتأتي هذه المذكرة في إطار السعي الدائم لتوعية طلبة الجامعات بشـكل 

خاص حول العملية االنتخابية ودورها الهام في ترســــــــــــــــــــيخ قواعد 

الديمقراطية من خالل طرح مســــاق جديد لطلبة كلية اآلداب وطلبة كلية 

االقتصاد والعلوم السياسية حول االنتخابات.
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مذكرة تفاهم بين الجامعة ولجنة االنتخابات المركزية



وفي ١٨ ســبتمبر ٢٠١٤، قام األســتاذ الدكتور عبد 

الخالق الفــرا رئيس جامعة األزهــر-غـــزة بتوقيع 

مذكرة تفاهم "شـــــــــراكة" بين الجامعة وجمعية 

التنمية الزراعية "اإلغاثة الزراعية " ضمن مشـروع 

تطويــــر المنهاج وبناء القدرات بكلية الـــــزراعة و 

البيئة الممول من البنك الدولي ، وذلك بحضور كل 

من الدكتور نصــــــــــر أبو فول عميد كلية الزراعة 

والبيئة، الدكتور وائل موسى رئيس قســــــــــــــم 

الصـــناعات الغذائية، األستاذ ساري الســـحار مدير 

مشـــــــــــروع تطوير المنهاج وبناء القدرات بكلية 

الزراعة و البيئة والمحاضـر بالكلية، األسـتاذ جميل 

الزعانين مدير المزرعة، وكل من األستاذ تيســــير 

محيســــــــــــــن نائب المدير العام لجمعية التنمية 

الزراعية(اإلغاثة الزراعية)، الســـــــيدة صفاء زين 

الدين مديرة مشروع ضمن مشروع تطوير المنهاج 

و بناء القدرات بكلية الــــزراعة و البيئة الممول من 

البنك الدولي بشـراكة من جمعية التنمية الزراعية 

(اإلغاثة الزراعية).

 فـي بداية اللقاء عبــر د.أبو فول عن عظيم امتنان 

الجامعة للبنك الدولي الجهة الممولة لمشــــــــروع 

تطويـــــر المنهاج و بناء القدرات بكلية الــــــزراعة 

بالشـــــراكة مع جمعية التنمية الزراعية، مؤكدًا ان 

تنفيذ المشروع سيتطلب جهد ليس بقليل وهوا ما 

عهدته كلية الزراعة و البيئة من أبنائها، شـــــــاكرًا 

الــتعاون الملحوظ و الــبــناء الذي تـــبديه جمـــيعه 

التنمية الــــزراعية والقائمين عليها من أجل تنفيذ 

المشروع وإنجاحه.

وأكد أ.د. الفـرا خالل كلمة له علـى أهمية الــزراعة 

بالنســـــــــــــبة لكل دول العالم وأهميتها الخاصة 

بالنســـبة لفلســــطين لما تمثله من رابط أساسي 

بين المواطن الفلســـــــــطيني و صراع البقاء على 

األرض مع المحتل، وشكر الدعم المقدم من البنك 

الدولي وكافة الجهات الشـــخصــــيات القائمة على 

إعداد وتنفيذ المشــروع مضــيفًا أن الجامعة ترحب 

بشــــــــــــراكة جمعية التنمية الزراعية ضمن هذا 

المشــــروع الذي من شأنه أن يخدم قطاع الطلبة و 

الزراعة في فلسطين.

 من جانبه أكد أ.محيســن على مدى أهمية الزراعة 

في فلسطين وما لكلية الزراعة و البيئة في جامعة 

األزهـــر-غـــزة من دور ملموس و بناء فـــي خدمة 

ًال أن يخدم المشــــــــروع حاجة  قطاع المزارعين آم

الســـــوق و طالب كلية الزراعة و البيئة في جامعة 

األزهـر-غـزة، مؤكدًا أن الجمعية لن تدخــر أي جهد 

أيًا كان نوعه من أجل تنفيذ المشــــروع على الوجه 

األكمل و األفضل لضمان نجاحه و الخروج بأفضـل 

النتائج. وتخلل الجلســــــــة توقيع مذكرة التفاهم 

"الشراكة" بين جامعة األزهر-غزة وجمعية التنمية 

الزراعية و التي تتضــــــــــــمن توضيح طبيعة دور 

الشـريك في تنفيذ المشـروع ، وتبادل الخبرات بين 

الجمعـــــــــــية و الجامعة ،وإعطاء الحق للجامعة و 

الجمعية في اســــــتخدام الوحدات التدريبية بهدف 

تطوير المهندسين و الطالب و المشاركة في جميع 

أنشـطة المشـروع التي تتجســد في إنشــاء وحدات 

مشـــــــــاهدة، إجراء دراسة لمعرفة الفجوة ما بين 

سوق العمل والدراسة األكاديمية وإنشــاء المنتدى 

اإللكتروني الذي يهدف إلى تشــــكيل قاعدة بيانات 

عن الطالب و الخريجين من الكلية.

وفي ختام الجلسة قام أ.د عبد الخالق الفرا بتسليم 

ًال بالســـــــيد  درع الجامعة لوفد جميعه التنمية ممث

تيسـير محيســن تعبيرًا عن بداية مشــرقة لتعاون 

جديد مع جمعية التنمية الــــــــــــــزراعية " اإلغاثة 

الزراعية". 
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مذكرة شراكة بين الجامعة وجمعية التنمية الزراعية ضمن مشروع

 تطوير المنهاج وبناء القدرات بكلية الزراعة 



استقبلت الجامعة على مدار العام ٢٠١٣-٢٠١٤ عددًا من الوفود المحلية والدولية من المؤسسات والهيئات المختلفة، 

في إطار تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمحلي. وفــــــــــــــود▒



وفي ١ سبتمبر ٢٠١٣، زار وفد ألماني من مؤسســة التعاون 

األلماني الدولـي، مـركـز التحاليل والبحوث الدوائية بجامعة 

األزهر-غزة برئاسة فولكر بوديه مســـــئول البيت األلماني 

للتعاون اإلنمائي، وكان في اســتقبال الوفد كل من الدكتور 

ســامي الديب مدير المركز واألســتاذ زياد أبو زايد وعدد من 

طلبة كلية الصيدلة المتدربين في المركز.

 وخالل الزيارة أطلع الدكتور الديب الوفد الزائر على ســـــير 

العمل والمهام التي يقوم بها المركز لرقابة جودة األدوية، وإصـــــدار شــــــهادات الجودة بكونه الجهة 

الوحيدة المخولة بذلك فـي قطاع غـزة. كما عــرض الدكتور الديب خطة تطويــر المــركــز ورفع كفاءة 

العمل به لتوفير خدمة أفضل للمجتمع، وتم مناقشة أشكال الدعم الممكنة لذلك.

  

  

وفد ألماني يزور مركز التحليل والبحوث الدوائية بالجامعة

2013-2014
45حصــاد

  اطلع الوفد على سير العمل واستمع لشــــــرح من العاملين والمتدربين بالمركز عن كيفية 

إجراء فحوصــــــــات جودة الدواء، مبديًا إعجابه بطريقة عمل المركز والخدمات النوعية التي 

يقدمها للمجتمع الفلسطيني.

”



وفي ٢ سبتمبر ٢٠١٣، زار رئيس هيئة التأمين والمعاشات 

الفلســـــــطينية الدكتور ماجد الحلو ومدير عام االستثمار 

بالهيئة الســيد محمد محيســن جامعة األزهر – غزة، حيث 

كان في اســــــتقبالهم رئيس الجامعة األســــــتاذ الدكتور 

عبدالخالق الفرا بمكتبه، إضافة إلى أعضـــــــــــــــاء نقابة 

العاملين ورئيس ديوان رئيس الجامعة ومديـــر العالقات الدولية واإلعالم 

بالجامعة.

وأعرب األسـتاذ الدكتور عبدالخالق الفرا عن ســعادته البالغة بهذه الزيارة 

وقدم سيادته لمحة سريعة عن نشـــأة الجامعة وكلياتها وطلبتها والبرامج 

المعتمدة فيها، كما قدم شرحًا حول المشــاريع الجديدة التي تنفذها حاليًا، 

الفتًا إلــى أن االنتهاء من العمل فــي الحــرم الجامعــي الجديد بالمغــراقة 

سينتهي قريبًا.

وقال الدكتور ماجد الحلورئيس هيئة التقاعد الفلســــــــطينية إنناسعداء 

بانضــمام العاملين في الجامعة للهيئة واالستفادة من برامجها”، كما وعد 

بتقديم كافة التسهيالت لموظفيها.

 وقدم رئيس الجامعة درع الجامعة للدكتور ماجد الحلو تقديــــــرا له وبعد 

ذلك نظم العالقات الدولية واالعالم جولة للدكتور الحلو رافقه فيها النائب 

اإلداري األستاذ الدكتور علي النجار حيث زار كليتي  الطب و الصـــيدلة كما 

زار ضيف الجامعة قاعتي بيسان وهاشم الشـوا المخصـصـتان للمؤتمرات 

والفعاليات المختلفة.
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رئيس الجامعة: 
العمل في الحرم الجامعي الجديد بالمغراقة سينتهي قريبًا

”
رئيس هيئة التأمين والمعاشات الفلسطينية يزور جامعة األزهر

رئيس هيئة التأمين والمعاشات: 
سعداء بانضمام العاملين بالجامعة للهيئة واالستفادة من برامجها



وفي ٩ أكتوبر ٢٠١٣ اســـــــــــــتقبل نائب رئيس 

الجامعة للشئون األكاديمية األستاذ الدكتور سامي 

مصـــــــلح بمكتبه الدكتورة كاتي شو  الباحثة في 

مجال فيـزياء الطاقة العالية القادمة من بـريطانيا 

والموفدة من مركز ICTP و منظمة (اليونســـــكو)  

لزيارة الجامعات في قطاع غزة ، وحضــر اللقاء كل 

من د.مدحت سعد اهللا عميد شـئون الطلبة، د.خالد 

أبو رمضان رئيس قسم الفيزياء، د.أمل الكحلوت، 

د.ناجي الداهودي، د.هناء موسى أعضــــــاء هيئة 

التدريس بقســم الفيزياء، ورحب األستاذ الدكتور 

مصــلح بضــيفة الجامعة مقدمًا لها نبذة تعريفية 

عن الجامعة وأقســـــــامها، كما عرف الدكتور خالد 

رمضان  الضيفة بقسـم الفيزياء و ما يحتوي عليه 

من فروع وعدد الطلبة الملتحقين بالقســم و اهم 

األنشطة التي يقومون بها، وما يلحق بالقسـم من 

معامل .

وفي نفس الســياق قالت كاتي شو، "إن الهدف من 

زيارتها جاء للتعــريف ببــرنامج (ICTP) “المــركــز 

العالمي للفيزياء النظرية” الموجود بتريســــتا في 

إيطاليا، وإلطالع أعضاء قسم الفيزياء على نوعية 

األبحاث التي تقوم بها و شــــــــــروط التقدم لمنح 

البرنامج المتعددة في هذا المجال".
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كلية العلوم تستقبل الباحثة في مجال فيزياء الطاقة العالية البريطانية  “كاتي شو” 

جامعة األزهر-غزة تستقبل عددًا من الوفود المدرسية  وفي٢٧ أكتوبر ٢٠١٣، اســـــــــــتقبلت جامعة ”

األزهر – غزة، وفدًا طالبيًا من مدرسة بشـــير 

الريس الثانوية للبنات، يتكون من عشـــــرات 

الطالبات وعدد من المعلمات،  كان فـــــــــــــي 

اسـتقبالهم األســتاذ الدكتور علي النجار نائب 

رئيس الجامعة للشـــــــئون اإلدارية والمالية، 

واألســـــــــتاذ ناجي ريحان من دائرة العالقات 

الدولية واإلعالم في الجامعة، وتم استضــافة 

الطالبات في قاعة الدكتور هاني الشـــــــــــوا 

لالجتماعات بالمبنى المركزي.

 وقدم األســــتاذ الدكتور النجار كلمة ترحيبية 

تالها شـــرحًا للطالبات عن الجامعة ومرافقها 

ومختبراتها، ثم أجاب عن كافة التســـــــاؤالت 

واالستفســــارات المتعلقة بالتخصــــصــــات 

المتوفرة بالجامعة، مؤكدًا على ضـرورة العلم 

ورفعة مكانة المـتعلمــين وكــيف حث ديــنــنا 

العظيم على طلب العلم من المهد إلى اللحد.

 ثم رافقت العالقات الدولية الوفد الطالبــــــي 

فـي جولة لمختبـري الفيـزياء، والكيمياء، حيث 

قام فنيــــــــي المختبـــــــــرات بتقديم بعض 

الشروحات، كذلك اإلجابة عن أسئلة الطالبات



وفي ٣٠ أكتوبر ٢٠١٣، اســـتقبلت كلية الطب بجامعة األزهر-
غزة وفدًا رفيع المســـــــــتوى من أطباء جامعة أكســــــــــفورد 
Dr.Tom  ،Prf. Terry Hope البريطانية، وضـــــم الوفد كل من
Dr. Nawaz  ،Dr. David Loyd ،Prf. Mark Gardener ،Dehn

Ahmed، في زيارة تهدف لتقديم عدد من المحاضـرات، إضـافة 
إلى التدريب الســـريري في المســـتشــــفيات الحكومية لطلبة 

المستوى السادس بكلية الطب.
و كان في اســتقبال الوفد كل من األســـتاذ الدكتور على النجار 
نائب رئيس الجامعة للشــئون اإلدارية و المالية ،الدكتور سمير 
إسماعيل عميد كلية الطب، الدكتور صبحي سكيك نائب العميد 

لعلوم الطب السريرية.
وخالل زيارة الوفد قام عميد بتقديم نبذة مختصــرة عن نشــأة 

كلية الطب بجامعة األزهر- غزة وعالقتها بالمســتشــفيات من 
خالل التدريب الســــريري و مســــتوى الطلبة المميز، في ختام 
حديثه شـكر د. إســماعيل الوفد الزائر على الجهود التي بذلوها 
إلفادة طلبة الكلية متمنيًا عليهم تكــرار هذه الــزيارات النافعة 

والطيبة األثر.
وخالل الزيارة قام الوفد باالطالع على القاعات الدراســـــــــية و 
معامل الكلية "التشريح و علم األمراض "و المكتبة اإللكترونية 
للكلية، حيث أبدى الوفد إعجابه الشديد بمستوى الطلبة المميز 

وكذلك اإلمكانيات المتوفرة لدى الكلية .
كما تلقى طلبة الكلية التدريب الســــريري في مســــتشـــــفى 
الجراحة و الباطنة بمجمع الشـــفاء الطبي كذلك مســـتشـــفى 
النصـــــــر لألطفال، وعبر الطلبة عن مدى الفائدة الكبيرة التي 

عادت عليهم من خالل زيارة الوفد للكلية .

╔

╔╔
كلية الطب تستقبل وفدًا من أطباء ╔

جامعة أكسفورد البريطانية
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وفي ٦ نوفمبر ٢٠١٣، استقبلت كلية العلوم وقســـــــــــم 

الفيزياء بالجامعة، الباحثة البريطانية الدكتورة كيت شـاو 

من المـركـز الدولـي للفيـزياء النظــرية فــي ايطاليا ألقت 

محاضرة علمية في قاعة الدكتور/ هاني الشــوا بالجامعة 

حول التصــــــــــادمات بين البروتونات ( L H C) باستخدام 

تقنية (ATLAS)، وذلك بحضـــور كل من األستاذ الدكتور 

سامي مصـــلح نائب رئيس الجامعة للشـــئون األكاديمية 

والدكتور عمــــــــر ميالد عميد كلية العلوم والدكتور خالد 

رمضــان رئيس قســم الفيزياء وأعضــاء قســم الفيزياء 

بالكلية وطلبة كلية العلوم.  وتناولت المحاضــرة دراســة 

الجســـــيمات األولية المتناهية في الصــــــغر في مجاالت 

الطاقات العالية باستخدام التصــــــادمات بين البروتونات 

طريقة (ATLAS) اليوزونات الناتج من التصـــــادمات، واستعرضت 

الباحثة الطرق التجريبية واألجهزة والكواشف المستخدمة للكشـف 

عن هذه الجســـــيمات األولية ومحاولة ربطها بدراسة بداية الكون 

ومحاولة فهم الثقوب السوداء وآلية توسع الكون،  وركزت الدكتورة 

كيت خالل المحاضــــــــــــــرة على التجربة األخيرة التي أجريت في 

المســـارع األكبر في العالم والتي أدت إلى اكتشــــاف نوع جديد من 

الجسيمات والتي قد تم التنبؤ بها قبل خمسين عامًا وحصل العلماء 

الذين تنبؤا بها علـــى جائـــزة نوبل فــــي الفيــــزياء للعام ٢٠١٣، 

واســتعرضـــت الباحثة األبحاث المتوقع إجراءها عام ٢٠١٥ بنفس 

التقنية لمزيد من الدراسة والتحليل للنتائج التجريبية.
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كلية العلوم تستقبل الباحثة البريطانية “كيت شاو” 
من المركز الدولي للفيزياء النظرية

وفي ذات اليوم ٦ نوفمبر ٢٠١٣، اســــــتقبل  مدير مركز التحاليل و 

البحوث الدوائية بجامعة األزهر-غزة الدكتور ســــــامي الديب وفدًا 

Deutsche ) ألمانيًا ضم أعضاء من الهيئة األلمانية للتعاون الدولي

Gesselschaftfor InternationalZusammenarbeit) والعــديـــد 

من المؤسسات الصحفية األلمانية. وقام الدكتور الديب  باطالعهم 

على سير العمل والمهام التي يقوم بها المركز بصــــــــــفته الجهة 

الوحيدة في قطاع غزة المسـئولة عن فحص الدواء وإصدار شهادات 

الجودة، إضافة إلى الصـعوبات واالحتياجات الالزمة  لتطوير العمل، 

و التقــي الوفد خالل الــزيارة بطاقم المــركــز وعدد من طلبة كلية 

الصـيدلة المتدربين واستمع  منهم إلى شرح مفصــل عن التحاليل 

الدوائية.

وفدًا ألمانيًا من الهيئة األلمانية للتعاون الدولي يزور مركز التحاليل والبحوث الدوائية بالجامعة



وفي ٢٦ ديســـــــــمبر ٢٠١٣، التقى عميد شئون الطلبة الدكتور 

مدحت ســــعداهللا بمكتبه وفد من جمعية األمل لتأهيل المعاقين 

ضــم الوفد األســتاذة ســها أبو ســلوم مدير البرامج في الجمعية 

واألستاذة نيرمين صيدم مدير المشــــــــــــروع واألستاذ عبداهللا 

طباسي مدير العالقات العامة بالجمعية حضــــر المقابلة األستاذ 

كمال مرتجى مدير دائرة العالقات الدولية واإلعالم واألســــــــتاذ 

جهاد أبو موسـى مدير شــئون الطلبة.  وأكد عميد شــئون الطلبة 

الدكتور مدحت ســــــــــــــعداهللا على  عمق التعاون بين الجامعة 

ومؤسسات المجتمع المدني وكافة المؤسسـات الخيرية، الفتًا إلى 

أن الجامعة ال تألوا جهدًا في تقديم وتسهيل احتياجات المعاقين.

بينما قدمت مدير البرامج في جمعية األمل لتأهيل المعاقين سها 

أبو سـلوم، نبذة عن الجمعية وأوضــحت ان الجمعية تقدم خدمات 

للمعاقين سمعيًا، كما قدم الوفد مقترح إدراج مسـاق لغة اإلشارة 

ضـمن الخطة الدراسـية وكذلك عقد دورات لتعليم  لغة اإلشــارة 

للطلبة والعاملين.

وفي ٥ يناير ٢٠١٣، اســــتقبل األســــتاذ الدكتور علي النجار نائب 

رئيس الجامعة للشـــئون المالية واإلدارية بمكتبه  الســـيدة آمال 

حمد عضــــــو اللجنة المركزية لحركة فتح ، إذ قدم النائب اإلداري 

شرحًا حول أوضـاع الطلبة وسـبل دعمهم وايجاد الحلول للتخفيف 

من معاناتهم في ظل الظروف الصـــــعبة التي يعيشــــــها شعبنا 

الفلسطيني في قطاع غزة.

من جهتها أثنت الســــــــيدة حمد على دور الجامعة وما تقدمه من 

برامج تهدف لالرتقاء بالوضـــــــــــــــع التعليمي وتلبية احتياجات 

القطاعـين الخاص والعام من الكوادر المؤهلة، مؤكدة أن "جامعة 

األزهر أصـــــبحت اليوم منارة علمية شــــــامخة، وواحدة من أكبر 

الجامعات في فلسطين".

وفي ١٢ يناير ٢٠١٣، التقى عميد كلية الزراعة والبيئة األســـــــــــتاذ 

 (Oxfam) الدكتور نصـــــــر أبو فول بمكتبة مع وفد من مؤسســـــــة

االيطالية بهدف تعزيز فكرة مشـــروع الزراعة الحضــــرية في قطاع 

غزة، ولبحث سبل التعاون بين الجامعة والمؤسسـة اإليطالية، إذ ضم 

 (Oxfam) االجتماع المهندس أحمد الصـــــــوراني مدير مؤسســـــــة

والمهندس باســل أبو دقة و األســـتاذ الدكتور ســـمير العفيفي مدير 

مركز دراسات البيئة واألرض بالجامعة اإلسـالمية واألسـتاذ أيمن أبو 

ليلة مدير مدرسة بيت حانون الزراعية، حضر االجتماع األستاذ ساري 

السـحار واألستاذ محمود العجوز والمهندس كمال شيخ العيد أعضــاء 

الهيئة التدريســـــية 

بالكلـية . وأكد عمـيد 

كلية الزراعة والبيئة 

األســــــــتاذ الدكتور 

نصــر أبو فول، على 

أهمية التعاون بين المؤسســـات الدولية ومؤسســــات التعليم العالي، 

الفتًا إلى أن اللقاء يهدف إلعطاء فكرة عن مشـــــــــروع تعزيز الزراعة 

الحضرية وشبه الحضرية الموجهة نحو السـوق في قطاع غزة  وما تم 

التوصل إليه خالل تنفيذ المرحلة التحضيرية للمشروع.

وفــي ١٤  ينايـــر ٢٠١٣، زار وفد من وكالة 

الغوث الدولية جامعة األزهـر – غــزة، وذلك 

في إطار التبرع الكـريم المقدم من حكومة 

المملكة العربية الســـــعودية الشــــــقيقة 

إلنشاء مبنى كلية اآلداب ومبنى االحتفاالت 

الكبرى في الحرم الجامعي الجديد بمنطقة 

المغــــــراقة، والذي يبلغ تكلفته ١٧ مليون 

دوالر وهــــــي قيمة التبــــــرع الذي قدمته 

حكومة خادم الحرمين الشـــــريفين الملك 

عبد اهللا بن عبد العزيز آل ســــــــعود لدعم 

المبنيين مع األثاث الكامل لهما، ســـيما وأن 

البدء بالبدء فــــــــــي تنفيذها بالتعاون مع 

الوكالة ســـــــيبدأ خالل األشـــــــهر القليلة 

القادمة. وتـرأس الوفد المهندس منيـر منة 

مدير العالقات الدولية فـي الوكالة الدولية، 

وكل من المهندس رفيق عابد مدير الدائرة 

الفنية بالوكالة بغـــــــزة ونائبه  المهندس 

محمد الرياطي، وذلك اســـــــــــــــــــتمرارًا 

لالجتماعات التـــــــــــي تعقدها الوكالة مع 

الجامعة حول آلية تنفيذ المشروعين.

 ورحب األستاذ الدكتور سامي مصــــــــــلح 

بالوفد مثمنًا دور وكالة الغوث فــــــي انجاز 

العديد من المشاريع الحيوية في قطاع غزة 

في ظل الحصــــار المفروض على القطاع، 

وفــد مــن جمعيــة األمــل لتأهيــل

(Oxfam)  اإليطالية المعاقيــن يــزور جامعــة األزهــــر  وفد من مؤسسة 

يزور كلية الزراعة بالجامعة

وفد من وكالة الغوث الدولية في زيارة لجامعة األزهر 

النائب اإلداري الدكتور علـــي النجار يلتقــــي

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح  أمال حمد

ناقشوا مقترح إدراج مساق لغة اإلشارة 

ضمن الخطة الدراسية بالجامعة

,,

ومنع االحتالل إدخال مواد البـناء، مقدمًا ش 

كـره لوكالة الغوث علـى دورها الكبيـر الذي 

ستقوم به لتنفيذ مشـــــروعي كلية اآلداب 

امعـي   الكبرى بالحـرم الجوقاعة االحتفاالت

. غراقةالجديد في الم
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وفـــي ٢١  ينايــــر  ٢٠١٣ ،زار وفد من حملة 

الفاخورة فـــي قطاع غـــزة والهالل األحمــــر 

القطــــري جامعة األزهـــــر-غـــــزة،  لتفقد 

المشـــاريع التي تم قدمتها الجهات المذكورة 

في إطار تمويل مشــــــــــترك من قبل حملة 

الفاخورة  في دولة قطر الشــقيقة، ومجلس 

التعاون الخليجـــــــــــــــي بالتعاون مع البنك 

اإلســـــــــالمي للتنمية-جدة،  وتنفيذ الهالل 

األحمر القطري.

 وضــم الوفد الذي شـــملت زيارته على مدار 

ثالثة أيام متتالية، كل من الســـــــــيد شادي 

صالح ممثل حملة الفاخورة، والمهندس خالد 

زيدان مدير المشـــــــــاريع في الهالل األحمر 

القطـــــــــري، والمهندس عبدا هللا المدهون 

منســــــق مشــــــاريع جامعة األزهر بالهالل 

القطــري، و المهندس محمد الوزيـــر مديـــر 

وحدة المشـاريع بالجامعة، والمهندس جميل 

الـــــزعانين مديـــــر مــــــزرعة بيت حانون، 

والمهندس كمال الشــــيخ عيد األستاذ بكلية 

الزراعة، المهندس راغب عطاهللا، واألســـتاذ 

الدكتور سامي أبو ناصر عميد كلية الهندسة 

وتكنولوجيا المعلومات والدكتور إيهاب زقوت 

والدكتور مصطفى أبو النصر والدكتور مازن  

أبو عمرو أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 وتفقد الوفد البنية التحتية فــــي المــــرحلة  

لمباني الجامعة بأرض المغراقة، ومشـــروع 

مـــزرعة بيت حانون التابعة لكلية الـــزراعة، 

ومشـــــــــــــــــــروع مختبرات كلية الهندسة 

وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة،  إذ تأتـــــي 

هذه الزيارة في سياق متابعة المشـاريع التي 

يجـــري تنفيذها حاليا فـــي جامعة األزهـــر، 

كذلك لبحث آفاق التعاون فــــــــي العديد من 

المشاريع المشتركة.

 وفي ٦  فبراير  ٢٠١٣، زار طلبة من مدرســـــة 

الوحدة اإلعدادية جامعة األزهر – غزة في إطار 

التعاون بين الجامعة والمؤسســـات التعليمية، 

حيث زار الطلبة مختبرات الجيولوجيا والفيزياء 

ومعهد المياه والبيئة.

وقدم الدكـــــــتور عدنان عايش عدنان عايش 

والدكتور خلدون أبو الحن واألســتاذ مدحت أبو 

ًال عن المياه في قطاع غزة،  النعيم شرحًا مفص

والحفريات وغيرها، إضـــــافة لزيارة مختبرات 

البيولوجي والفيزياء والكيمياء واســـــــــتمعوا 

لشرح مفصل من الفنيين بالمختبرات.

وفي١١ فبراير  ٢٠١٣ ، اســــــتقبلت الجامعة  

وفد من مـركـزية حـركة التحــريــر الوطنــي 

الفلســطيني "فتح" ضم األخ جمال محيســن 

واألخ صخر بســــيســـــو واألخ محمد المدني 

وعدد من قيادات الحــركة فـــي قطاع غـــزة، 

وذلك  في قاعة فندق الموفينبيك بغزة.

 وحضــــــــر الحفل الدكتور عبدالرحمن حمد 

رئيس مجلس األمناء وأعضـــــــــاء المجلس 

واألســـــــتاذ الدكتور عبدالخالق الفرا رئيس 

الجامعة ونوابه ورئيس وأعضــــــــــاء نقابة 

العاملين والدكتور جبر الداعور أمين ســـــــر 

المكتب الحركي كما حضـــر االحتفال رئيس 

وأعضــــــــــــاء الهيئة القيادية لحركة "فتح" 

برئاسة الدكتور زكريا االغا.

 وقال رئيس الجامعة األســـــتاذ الدكتور عبد 

الخالق الفـرا، إن الجامعة بكافة أطـرها هــي 

جســـم واحد كمجلس األمناء وإدارة الجامعة 

ونقابة العاملين ومجلس الطلبة الفتًا إلـــــى 

أنه بدعمكم تستمد قوتها وتستمر.

 ونقل الرئيس تحياته ودعمه للوفد للرئيس 

محمود عباس وللقيادة الفلســـــــــــــطينية، 

موضحًا أن الجامعة هي جامعة كل الشــــعب 

الفلســــطيني التي أسســــها الرئيس القائد 

الشــهيد ياسر عرفات، وشرح رئيس الجامعة 

لوفد مركزية حـركة فتح األزمة المالية التـي 

تمر بها الجامعة داعيًا إلى دعمها ومساندتها.

من جانبه قدم المناضـــــل ابراهيم أبو النجا 

عضــــو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في 

قطاع غزة الشـــــكر لجامعة األزهر على هذا 

االســــــتقبال الحافل مؤكدا على ضــــــرورة 

التمســـــك بالثوابت الوطنية ومطالبا األخوة 

فـي المـركــزية بدعم جامعة األزهــر جامعة 

الشهيد ياسر عرفات.
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وفد من حملة الفاخورة والهالل األحمر القطري في زيارة تفقدية لمشاريعها المقدمة للجامعة

وفد من مركزية حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح” في زيارة للجامعة

طلبة مدرسة الوحدة اإلعدادية

فـــــي زيارة لجامعة األزهـــــر



وفي ١٠ مارس ٢٠١٤، استقبلت كلية اآلداب والعلوم اإلنســــــــانية 

بجامعة األزهر-غزة، البروفيســور ماري أوكا أستاذة األدب والثقافة 

العربية في جامعة كيوتا في اليابان، وكان في اســتقبالها األســـتاذ 

الدكتور صالح أبو حميدة عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنســــــــــانية 

واألسـتاذ الدكتور سـعيد إبراهيم عبد الواحد أسـتاذ األدب االنجليزي 

بالجامعة.

البروفيســور أوكا متخصـــصـــة في األدب العربي، وهي باحثة في 

األدب الفلســـطيني، ولها إسهامات عديدة منها في ذلك المجال مثل 

ترجمة مجموعة قصــــصــــية من إبداعات كنفاني كما أنها ترجمت 

رواية كنفاني (أرض البرتقال الحزين) ونشـــرتها في طوكيو، وفي 

حرب إسـرائيل على غزة في العام ٢٠٠٨ -٢٠٠٩م قامت ماري أوكا 

بترجمة مذكرات دونها أثناء الحرب األســـــتاذ الدكتور ســـــعيد عبد 

الواحد، ترجمتها إلى اليابانية في كتاب بعنوان (الرسالة القادمة من 

غزة) نشر في طوكيو في ابريل ٢٠٠٩.

وفي زيارتها التي خصـت بها جامعة األزهر التقت البروفيســور أوكا 

بطلبة قســــــــمي اللغة اإلنجليزية واللغة العربية وعلى مدى ثالث 

محاضرات قصـت لهم قصـتها مع اللغة العربية واألدب الفلسـطيني 

وكنفاني وكتاب آخرين ... وركزت علـى التحول التاريخـي الذي حدث 

لها في رؤيتها للشــعب الفلســـطيني وقضـــاياه العادلة بعد قرأتها 

ألعمال غسـان كنفاني، كما تكلمت عن تجربتها في ترجمة قضــايا 

وهموم الشـعب الفلســطيني، وقد ذكرت أيضــًا تجربتها في مخيم 

جنين ثم في مخيمات صبرا وشاتيال، ونهر البارد.

ركزت فـي حوارها مع الطلبة علـى التحول التاريخـي الذي 

حدث لها في رؤيتها للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة

البروفيسور ماري أوكا أستاذة األدب والثقافة

¶ العربية في جامعة كيوتا باليابان

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تستقبل البروفسور “ماري أوكا” من جامعة “كيوتا” اليابانية 

وفي ١٨ مارس ٢٠١٤، اســـــتقبل األســـــتاذ 

الدكتور عبد الخالق الفــــــــــرا رئيس جامعة 

األزهر-غزة بمكتبه وفدًا من الجبهة الشعبية 

برئاسة الرفيق جميل مزهر عضـــــو المكتب 

الســــياسي للجبهة، وكان في استقبالهم مع 

رئيس الجامعة األســــتاذ الدكتور علي النجار 

النائب اإلداري والمالــــــــــي والدكتور مدحت 

سـعداهللا عميد شـئون الطلبة واألسـتاذ كمال 

مرتجى مدير دائرة العالقات الدولية واإلعالم 

واألســــتاذ جهاد أبو موســــى مدير شـــــئون 

الطلبة، وضـــــــــــــــــم الوفد عدد من كوادر 

ومســؤولي الجبهة الشــعبية .  وخالل اللقاء، 

تحدث رئــيس الجامعة انجازات عن انجازاتها 

على الصــــعيد األكاديمي واإلداري، الفتًا إلى 

أهم العقبات التي تعترضــــها وأهمها األزمة 

المالية التــــــــي تمــــــــر بها جميع الجامعات 

الفلســـــــطينية، مؤكدًا في الوقت ذاته على 

أهمية التعاون المشـترك بين الجامعة وكافة 

فـــئات المجــــتمع وتكاتف الجهود لدفع عجلة 

التقدم والتنمية، مشـيدًا بالدور الوطني الذي 

تقوم به الجبهة على مستوى العمل الوطني، 

مؤكدًا علــى أهمية تعــزيــز الثقافة الوطنية 

بين الجامعات واألحزاب الســــــــياسية كونها 

الحاضنة لفئة كبيرة من خيرة شباب الوطن .

بدوره أكد الـرفيق مـزهــر مؤكدًا علــى الدور 

الكبيـــــــــــر للجامعة ورفعة مكانتها العلمية 

واألكاديمية، مبديًا إعجابه الشــــــديد بتطور 

الجامعة المسـتمر ورؤيتها في تخريج األجيال 

القادرة على تحقيق مشــروعنا الوطني وبناء 

دولتنا الفلســـطينية المســــتقلة وعاصمتها 

القدس الشـــــــــــريف، كما استعرض مزهر 

خطورة المرحة التي تمر بها قضــــــــــــــيتنا 

الفلســــــــطينية، مؤكدًا على ضرورة العمل 

المشــترك من أجل تجســـيد الوحدة الوطنية 

واقعًا عملـــــيًا والـــــتعاون لـــــبـــــناء الدولة 

الفلســــــطينية، مؤكدًا على دور الشـــــــباب 

الفلســــــطيني في البناء والتنمية، متمنيًا أن 

يحقق شعبنا حلمه بالحرية واالستقالل.
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وفـــــــدًا مــــن الجبهــة الشعبيـــة لتحريــر فلسطيـــن يـــزور جامعـــة األزهـــــر 



وفي ٦ أبريل ٢٠١٤، اســـــتقبلت جامعة األزهر 

المســــتشــــار التعليمي للبنك الدولي الدكتور 

اندرو بورك حيث زار كلية التــــــــــربية وتفقد 

المشـــاريع التي يمولها البنك الدولي وكان في 

استقباله األستاذ الدكتور هاني نجم عضـــــــو 

مجلس أمناء جامعة األزهر و الدكتورة ســميرة 

حلس من البنك الدولــي، وعميد كلية التــربية 

الدكـتور محمد علـيان و الدكــتور عطا درويش 

منسـق التدريب الميداني والدكتور على نصـار 

منسق مشروع تأهيل المعلمين. 

عميد الكلية  خالل الزيارة تحدث عن رســــــالة 

ورؤية الكلية ومشاريعها المسـتقبلية والهادفة 

إلى خدمة المجتمع الفلســـــــــطيني، وضرورة 

الحفاظ علـــى تميـــز الكلية ودعم بـــرامجها و 

خططها المســــــــــــــتقبلية من أجل النهوض 

برسالتها. من جهته أوجز الدكتور عطا درويش 

المشــــاريع التي تنفذها كلية التربية والتقرير 

المرحلي للمنجزات في الفصـــــــلين األخيرين 

على نطاق تطوير برامج إعداد المعلم وتطوير 

أداء المعلمين أثناء الخدمة. كما قدم تصــــــورًا 

لألنشطة الحالية والتي تنجز على األرض حتى 

نهاية العام الدراسي الحالي. 

يذكر ان جامعة األزهر – وبالشـــراكة مع وزارة 

التــــــــــــربية والتعليم و مدارس وكالة الغوث 

وبعض الجامعات الفلسطينية– تنفذ مشـروعا 

TEIP – ) لتطويـــــــــر التدريب الميدانــــــــــي

Component 1) في ٢٥ مدرسة فلســــطينية 

فــي غــزة ، حيث تــزود هذه المدارس باألدوات 

والوســـــائل المادية ICT والوســـــائل العادية 

لتطويــر اداء المتدربين فــي الميدان ، كما انها 

قامت بتدريب المعلمين المرشـــــــــــــدين في 

المدارس من اجل ضـــــــمان بيئة تدريب عالية 

الجودة. حيث يقضــــى الطالب-المعلم ما يزيد 

عن ٥٠٠ ســــــاعة تدريبة في المدارس بعدما 

كانت ال تزيد عن ١٨٠ ساعة تدريبة سابقا. 

وخال ل الـــــزيارة، نظمت الكلية للدكتور اندرو  

بوروك زيارة ميدانية لعدد من مدارس غــــــزة 

والمشـــاركة في مشـــاريع جامعة األزهر حيث 

التقى المدراء والطالب المتدربين و األســــاتذة 

وحضر بعض الحصص التدريسية للمتدربين، 

وقد أعرب عن سروره بمســــــــــــــتوى الطلبة 

المعلمين بجامعة األزهر والمشــــــــاركين في 

مشـروع تطوير التدريب الميداني. وقد نوه الى 

ان هناك تقدما واضــــــــــــح مقارنة بالزيارات 

السابقة على نطاق المهارات التي شاهدها في 

الميدان. ووعد بـــزيارة اخــــري للجامعة فــــي 

سبتمبر القادم.

الجامعة تستقبل المستشـار التعليمـي

 للبنــك الدولي الدكتــور “اندرو بـورك”

اإلدارية والمالية خالل كلمة له بالوفد الزائر موجهًا 

تحية باسمه و باسم إدارة الجامعة  وكل من يعمل 

فيها لصمود الشعب المصري خالل األزمات التي مر 

بها، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني.
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وفي ٧ أبريل ٢٠١٤، اســـــتقبل األســــــتاذ 

الدكتور عبد الخالق الفــــــرا رئيس جامعة 

األزهر-غزة األســـــــــــــتاذ الدكتور هيلجا 

باومجارتن ممثلة مكتب المؤسســـــــــــــة 

األلمانية للتبادل األكاديمي الـ (DAAD) في 

الدقس، حيث كان في استقبالها أيضـــــــــا 

األستاذ الدكتور سامي مصـــــــــــلح النائب 

األكاديمي لرئيس الجامعة, واألســــــــــتاذ 

الدكتور علــــي النجار نائب رئيس الجامعة 

للشئون اإلدارية والمالية، وعدد من أعضاء 

مجلس الجامعة و الهيئة التدريسية . 

ورحب رئــــيس الجامعة بالدكــــتورة هلغا 

شــــاكرًا جهودها في خدمة التعليم العالي 

في فلســــــطين، مشـــــــيدًا بالدور الكبير 

لمؤسســـــــــة (DAAD) في دعم التعليم ، 

واقترح ســــــــــــيادته فتح آفاق جديدة من 

التعاون بين المؤسسة األلمانية والجامعات 

ًال في المزيد من الدعم في  الفلسطينية، آم

مجاالت متعددة ، مؤكدًا أن جامعة األزهــــر 

تولي أهمية كبيرة للمنح الدراســــــــــــــية 

والـــزيارات العلمية وتعمل جاهدة من أجل 

اســتفادة اكبر عدد ممكن من أبناء شـــعبنا 

الفلسـطيني من هذه المنح ليحصـلوا على 

فرص أفضل وتعليم أرقى. 

من جانبها أشــــــادت األســــــتاذة الدكتورة 

باومجارتن بدور الباحثين فــــــــــي جامعة 

األزهـر-غـزة وخبـرتهم فـي األبحاث التــي 

تخدم المجتمع بشـــكل مباشر، موضحة أن 

مؤسسة الـ (DAAD) تطمح أن يكون الدعم 

المقدم للجامعة موجه للقضـــــايا الحيوية 

ولــــتكملة الدعم الذي تــــتلقاه الـــــبحوث 

الجامعية من الجامعة نفســـــها، مؤكدة أن 

التمويل سيخصـــــص لتشـــــجيع التعاون 

العلمي ما بين المؤسســــــــــــــات العلمية 

وتتواصـل هذا العام زيادة في دعم البحوث 

العلمية. 

وفي ١٣ أبريل ٢٠١٤، استقبلت جامعة األزهر-غزة وفدًا 

رسميًا من المركز الثقافي المصــــــــري يترأسه األستاذ 

عادل عبدالرحمن رئيس المركز واألســــــتاذ وليد محمد 

المدير التنفيذي.

ورحب األستاذ الدكتور النجار نائب الرئيس للشؤون 

وفدًا رسميًا من المركز الثقافي المصري

(DAAD) الجامعة تستقبل ممثلة مكتب المؤسسة األلمانية للتبادل األكاديمي
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وفي ٨ مايو ٢٠١٤، زار وفد أمريكي من مؤسســـــة 

"كويكــرز" جامعة األزهــر-غـــزة، للتعـــرف علـــى 

الجامعة وللقاء مجموعة من طلبتها، واســـــــــتقبل 

الوفد األستاذ الدكتور سامي مصــــــلح نائب رئيس 

الجامعة للشـــــــئون األكاديمية والدكتور عوني أبو 

سمعان مساعد النائب األكاديمي.

ورحب األستاذ الدكتور مصلح بالوفد الزائر، وتطرق 

إلى ســــياســـــة الجامعة وبرامجها التعليمية وعدد 

الطلبة الملتحقين فيها ورؤيتها المســـــتقبلية، من 

جانبه جدد الدكتور أبو ســــــــــمعان ترحيبه بالوفد 

مقدمًا لمحة تعريفية عن الجامعة وما توصــلت إليه 

من تقدم وتطور على الصــــــــــــعيدين األكاديمي 

والبحثي، كما رحب بالتعاون مع كافة مؤسســــــــات 

المجتمع، الفتًا إلـــى العالقات األكاديمية والتعاونية 

التي تربط الجامعة بالجامعات العربية واألجنبية.

وأكد مؤكدًا على أن شعب فلســطين شعب مســالم 

بطبعه ويحب الســـالم ويرغب بالعيش بأمن وأمان 

وهو ال يرغب بقتل احد أو إبادة أحد وشغله الشــاغل 

تحقيق حـــريته، بدورهم عبـــر الوفد عن إعجابهم 

بالجامعة وبما توصـــــــــلت إليه من انجازات علمية 

عظيمة.

وعقد الوفد األمريكي  لقاءًا مع مجموعة من الطلبة 

في مختلف كليات الجامعة، وتم االســـــــتماع ألهم 

المشــــــاكل التي يوجهها الطلبة، على الصـــــــعيد 

الســياسي واالقتصــادي والتعليمي، وتحدث الطلبة 

عن إغالق المعابر وحالة الحصـــــــار وسوء األوضاع 

االقتصــــــــــادية والتعليمية التي تؤثر عليهم، كما 

اســـــتمع الطلبة إلى اإلجابة عن بعض أســـــئلتهم 

واستفســاراتهم وتقييم أعضـــاء الوفد للســـياسة 

األمريكية تجاه القضية الفلسطينية.

وفد أمريكي من مؤسسة “كويركز” يزور جامعة األزهر 



وفي ١١ مايو ٢٠١٤، اســـتقبل األســـتاذ الدكتور 

عبد الخالق الفـــرا رئيس جامعة األزهــــر-غــــزة 

بمكتبه الدكتورة جولتان حســن حجازي مســـاعد 

وزير التربية والتعليم العالي لشـــؤون قطاع غزة، 

وذلك  بحضــــــــور كل من األستاذ الدكتور سامي 

مصلح نائب الرئيس للشؤون األكاديمية، الدكتور 

محمد عليان عميد كلية التربية.

ورحب رئـيس الجامعة  بالدكـتورة حجازي، مؤكدًا 

أن هذه الجامعة هي جامعة الكل الفلســــــطيني، 

وتطرق األستاذ الدكتور الفرا إلى انجازات الجامعة 

على الصــعيد األكاديمي واإلداري، مشــيدًا بالدور 

الفاعل لوزارة التـربية والتعليم العالــي فــي دعم 

الجامعة وتذليل العقبات التي تواجهها مسـتعرضًا 

مجموعة من الخدمات التعليمية التــــــــي تقدمها 

الجامعة كالتخصـصــات الدراسية بجميع جوانبها، 

وأكد أن الجامعة تقدم تســــــهيالت ومنح دراسية 

للطلبة لمواصلة مســـــــيرتهم التعليمية في ظل 

الظروف االقتصادية الصعبة. 

وفي ١٤ مايو ٢٠١٤، التقى األستاذ الدكتور نصــــر أبو فول 

عميد كلية الــزراعة والبيئة بجامعة األزهـــر – غـــزة مع وفد 

ًال من  ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا) ضـم ك

ســـــاكيكو يوشـــــينامي ومايوكو اينوي وهيرويوكي تاناكا 

والســـيد المهندس ساهر يونس ممثل مكتب جايكا في غزة 

والسيد المهندس زاهر زاهر من مكتب جايكا في غزة، وذلك 

لمناقشـــة اللمســـات األخيرة لمشـــروع المزرعة النموذجية 

والمنوي إقامته فـي مـزرعة الكلية ببيت حانون والممول من 

الحكومة اليابانية. 

وحضـر االجتماع من كلية الزراعة باإلضافة إلي عميد الكلية 

ًال من م. جميل الـزعانين مديـر المــزرعة والمهندس كمال  ك

شيخ العيد الباحث في مزرعة الكلية واألستاذ ساري الســحار 

محاضر بقســــم اإلنتاج النباتي والوقاية بالكلية والمهندس 

محمد الوزير مدير دائرة المشاريع في الجامعة
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كلية الزراعة تستقبل وفدًا من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”

الجامعة تستقبل الدكتورة جولتان حجازي مساعد وزير التربية والتعليم العالي لشؤون قطاع غزة



وفي ٥ يونيو ٢٠١٤، اســــتقبل األســــتاذ الدكتور عبد الخالق 
الفرا رئيس الجامعة، بمكتبه الدكتور كارسـتين وبينار، مدير 
برامج الداد في فلسطين. وحضر اللقاء الدكتور محمد سالمة 
أمين المال بمجلس األمناء و األستاذ الدكتور سامي مصـــــلح 
النائب األكاديمي، واألســـــــــــــتاذ الدكتور علي النجار النائب 
اإلداري، وعمداء الكليات العلمية ، وعدد من أعضــــــــاء هيئة 

التدريس في الجامعة.
 وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور عوني أبو سمعان مســــــاعد 
النائب األكاديمي بضــيف الجامعة، وقدم الشــكر لمؤسســـة 
الداد على تعاونها المســــــــــــــتمر وتقديمها لعدد من برامج 

الدراسات العليا للمبتعثين من الجامعة. 
من جهته، أعرب الدكتور وبينار عن ســــــعادته بزيارة جامعة 
األزهر، مؤكدًا على تقديم المســــاعدة للباحثين في الجامعة 

من أجل استكمال تحصـــيلهم العلمي، ومنوهًا إلى ضرورة 
تكرار مثل هذه الزيارات لالطالع على المشــــــاكل والعمل 

على حالها.
 وأضاف: ضعف االمكانات يستلزم من مؤسسة الداد تقديم 
المزيد وكل ما بوســـــــــــــــــعها من أجل خدمة الطلبة في 

فلسطين". 
في الســـــياق ذاته، شدد الدكتور محمد سالمة، أمين المال 
في مجلس األمناء، على ضـــــــرورة أن تكون هنالك برامج 
للدراســـــــــات العليا في كليتي الطب وطب األســـــــــنان و 
التخصصات النادرة ، لما لذلك من أهمية قصوى في المجال 

التعليمي واألكاديمي. 

وفي ١٨ يونيو ، استقبل ٢٠١٤األستاذ الدكتور نصــــــر أبو فول عميد 

كلية الزراعة والبيئة بالجامعة مندوب األمن االقتصـادي للجنة الدولية 

للصليب األحمر السيد أندرو غاردينير لمناقشـة مسـودة االتفاقية بين 

الكلية والصـليب األحمر بخصــوص المنحة المقدمة للكلية من فرامة 

وحراثة لمشروع أصناف القمح الممول من الصـليب األحمر والمزروعة 

على أرض مزرعة الكلية ببيت حانون على مساحة أربعون دونمًا.

واجتمع السـيد اندرو مع المهندس أسامة المخلالتي منسـق المشـاريع 

في الصـليب األحمر الدولي ومن كلية الزراعة والبيئة المهندس جميل 

إســــماعيل مدير المزرعة والمهندس كمال شـــــيخ العيد  الباحث في 

المزرعة.

 وفي نهاية االجتماع قدم عميد الكلية الشــكر للســـيد أندرو على تلك 

المنحة وتمنى أن يستمر التعاون بين الطرفين في تمويل.

وفي ٢٣ يونيو ٢٠١٤، استقبل األستاذ الدكتور نصـــــر أبو فول عميد 

كلية الزراعة والبيئة بالجامعة السـيد فانينر مارشال السـكرتير األول 

للشــــــئون االقتصـــــــادية في الممثلية الهولندية لدى الســـــــلطة 

الفلســطينية بحضـــور الســـيد محمد المغير مســـتشـــار الســـفارة 

الهولندية.

وحضر اللقاء كل من الدكتور إسماعيل أبو زنادة رئيس قسـم اإلنتاج 

النباتي والوقاية والدكتور وائل موسى رئيس قســـــم الصــــــناعات 

الغذائية والمهندس جميل إسماعيل مدير مزرعة الكلية ببيت حانون.

 وفي بداية اللقاء رحب عميد الكلية بالحضــور مقدمًا نبذه عن نشــأة 

الكلية والمشـــاريع القائمة بها، وأعرب الســــكرتير األول للســــفارة 

الهولندية عن ســـــــــعادته بزيارة كلية الزراعة وجامعة األزهر-غزة 

مؤكدًا على ضـــرورة التعاون بين الجامعات الهولندية وجامعة األزهر 

كما تم االتفاق علـى التعاون لتطويـر البـرامج التعليمية. وفــي نهاية 

االجتماع قدم عميد الكلية الشـــكر للســــيد فانينر متمنيًا استمرارية 

التعاون بين الطــرفين من اجل وتطويـــر الكلية والكادر األكاديمـــي 

العامل بها.
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الجامعة تستقبل مدير برنامج (DAAD) الدكتور “كارستين وبينار”

كلية الزراعة تستقبل مندوب األمن االقتصادي

“أندرو غاردينير”   للجنة الدولية للصليب األحمر 

كلية الزراعة تستقبل سكرتير الشؤون االقتصادية 

في الممثلية الهولندية لدى السلطة الفلسطينية



2013-2014
حصــاد

وفي ١٥ يوليو٢٠١٤،  زار وفدإ ماراتي مكون من ١٥ عضـــــــوًا تابع لهيئةا لهاللا ألحمرا إلماراتي ، قطاع غزة 

قادمًا منا لقاهرة عبر معبر رفحا لبري برفقةا لدكتور جبرا لداعور عضـــــــــو هيئةا لتدريس بجامعةا الزهر، 

لوضعا للمساتا ألخيرة على مكانإ قامةا لمستشفىا لميدانيا إلماراتي ،ا لذي جرى تجهيزه فيا لقاهرة ليقام 

في جامعةا ألزهر. 
وكان فيا ستقبالا لوفد علىا لجانبا لفلســـــــطيني طاقم منا لهاللا ألحمرا إلماراتيا لذي يرأسهأ .عمادأ بو 

اللبن مديرا لهيئة بغزة. وأوضحأ بوا للبن ،أ نا لوفدا لذي يرأسه نائبا ألمينا لعام لشــؤونا لمســاعداتا لدولية 

السـيد حميد راشد الشـامسـي ، سيضـع اللمسـات النهائية على المكان المقترح إلقامة المسـتشـفى الميداني 

اإلماراتي داخل حرم جامعةا ألزهر بمدينة غزة، لإليعاز لبقيةأ عضــــــــاءا لوفدا لمقيمين فيا لقاهرة إلدخال 

المســتشــفى والمســتلزمات الطبية واإلغاثية واألدوية للقطاع خالل اليومين القادمين، لمباشرة العمل في 

عالج جرحىا لعدوانا إلسرائيلي.
وفي جامعةا ألزهر – غزة كان فيا ستقبالا لوفد،ا ألستاذا لدكتور عليا لنجار نائب رئيسا لجامعة للشــــــؤون 

االدارية والمالية والدكتور محمد سالمةا مينا لمال بمجلسأ مناء جامعةا الزهر والدكتور نبيلا لشــوا عضـــو 

مجلسا ألمناء رئيسا للجنةا لطبية ، فيا ســــتقبالا لوفدا الماراتي بجامعةا الزهر.  وقالأ بوا للبن :"إ نا لمبلغ 

الذي تبرعت به دولة اإلمارات العربية المتحدة لقطاع غزة والمقدر بنحو ٢٥ مليون دوالر أمريكي، مخصــــص 

لتقديما لمساعداتا لطبية واإلغاثية واإلنسانية وسيتم تنفيذه عبرا لهاللا ألحمرا إلماراتي.

من جهتهأ وضحا لشامسيأ ن هذها لزيارة تأتي فيإ طار تنفيذ توجيهات صاحبا لسموا لشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيسا لدولة، حفظها هللا، وبتعليمات من سموا لشــــيخ محمد بن زايدآ ل نهيان ولي عهدإ مارةأ بو 

ظبي نائبا لقائدا العلى للقواتا لمسـلحة، وبمتابعة حثيثة من سموا لشــيخ حمدان بن زايدآ ل نهيان ممثل 

الحاكم فيا لمنطقةا لغربية رئيس هيئةا لهاللا الحمر تهدفإ لىا لوقوف على مكانا لمسـتشـفى وتعيين 

طريقة نصب هذاا لمستشـفى ، حيثا ن سعتها الستيعابية ٥٠ سرير ويقدم خدمات عالجية متنوعة.  وأكد 

الشامسي أن المسـتشـفى بإمكانه إجراء عمليات لجرحى العدوان اإلسرائيلي بواقع ١٨ عملية جراحية في 

اليوما لواحد. وأوضحا نا لمسـتشـفى سيضــم طاقم طبيإ ماراتي بواقع ٥١ شخصــًا سيعملون على مدار 

السـاعة لتقديم الخدمات العالجية لمرضى قطاع غزة. ولفت أنه في حال اضطر االمر لالستعانة بالطواقم 

الطبيةا لفلسطينية  فإن ا لمستشفى  سيتسع  لهم.
 بدوره  قدما ألســـــــــتاذ ا لدكتور عبدا لخالقا لفرا رئيس جامعةا الزهر 

للوفد، شكره لحكومة اإلمارات وشبعها على عطائها للشــــــــــــــــــعب 

الفلسـطيني بصــفة عامة ودعمها لجامعة االزهر بصــفة خاصة، على 

إقامة المســــتشـــــفى  الميداني اإلماراتي والذي عالج جرحى العدوان  

اإلسرائيلي على قطاع  غزة.
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وفد من الهالل األحمر اإلماراتي يزور الجامعة ويقيم مستشفى ميداني لجرحى العدوان

ضم الوفد طاقم طبي إماراتي بواقع مكون من (51) شخصًا

عملوا مدار الساعة لتقديم الخدمات العالجية لمرضى غزة



وفي ١ سـبتمبر ٢٠١٤، اســتقبل األســتاذ الدكتور 
عبد الخالق الفـــرا رئيس جامعة األزهــــر-غــــزة 
بمكتبه وفدًا تضــــامنيًا ضم ثلة من علماء األزهر 
الشريف بجمهورية مصر العربية برئاسة فضـيلة 
الشـــــيخ األستاذ الدكتور سعيد عامر األمين العام 
المساعد للجنة الدعوة، فضيلة الشيخ محمد العبد 
مدير عام الحســـابات الخاصة، فضــــيلة الشــــيخ 
محمود صـــــــابر إمام الجامع األزهر ، األســـــــتاذ 
مصطفى الهندي مدير إدارة الزكاة، األستاذ مؤمن 
محمود إداري بالحســـــابات الخاصة، األستاذ أحمد 
طه باحث بالحســـــــــابات الخاصة واألستاذ محمد 
حســن مســـئول العالقات العامة بمكتب فضـــيلة 
اإلمام األكبر أحمد الطيب وكان في استقبال الوفد 
من الجامعة األســــــــتاذ الدكتور على النجار نائب 
رئيس الجامعة للشـئون اإلدارية و المالية، األستاذ 
الدكتور إسماعيل بلبل عميد معهد فلســـــــــطين 
الديني، وكل من األســــــــتاذ الدكتور جبر الداعور 
،الدكتور زياد الدماغ، و األستاذ ناصر الحلو أعضـاء 
مجلس أمناء معهد فلســطين الديني األزهر-غزة 

واألســتاذ الدكتور أســامة زين الدين عميد القبول 
والتســـجيل و الدكتور نعيم المصـــري عميد كلية 
الشـــريعة جامعة األزهر – غزة وعدد من أعضـــاء 
الهيئة التدريسية في الكلية و الدكتور علي عوض 
رئيس ديوان رئيس الجامعة ، و األســــــــتاذ كمال 
مــرتجــى مديــر دائــرة العالقات الدولية واإلعالم 

بالجامعة . 
وفي كلمة له رحب األستاذ الدكتور الفرا بالحضور 
كل باسمه و لقبه قائال " لقد تشــــــــرفت الجامعة 
اليوم بزيارة علماء أجالء أفاضــــــــــــل من األزهر 
الشــــريف الذي قام بنشــــر تعاليم الدين على مر 
العصور في مختلف أصقاع األرض وله الفضل في 
تثقيف األمة ، ونحن سعداء بأن تســـــتمد جامعتنا 
اســــم األزهر العريق العامر باألســـــماء العريقة 
والشـخصـيات ذات التاريخ المشــهود " ، وأضاف أن 
فلســــطين بما لها و ما عليها تعد دائما في مقدمة 
اهتمامات جمهورية مصــــــر العربية فال يمكن أن 
يتجاهل أحد دور مصر الشقيقة مع فلسطين على 
مر التاريخ و شكر سـيادته الوفد الزائر على زيارته 

التضامنية لقطاع غزة بشكل عام ولجامعة األزهر 
بشـــــــــــكل خاص ال سيما بعد التعرض للعدوان 
اإلســــرائيلي الغاشـــــم على قطاع غزة مؤكدا أن 
شعب فلســـــــطين ومصـــــــر واحد والجرح واحد 
وستسـتمر أخوة الشـعبين على طريق الحق سائال 

النصر ألمة محمد عليه أفضل الصالة والسالم .
 بدوره عبر الدكتور بلبل عن سـعادته بهذه الزيارة 
معتبـــرا أن هذه الـــزيارة تعد زيارة تاريخية هامة 
أضافت الكثير للجامعة وقال : " نشـــــكر جهودكم 
الطيبة في زيارة فلســـــــطين وقطاع غزة تحديدا 
لالطالع على ما خلفته آلة الحرب اإلســرائيلية في 
عدوانها األخيــر علـــى قطاع غـــزة وما تكبده هذا 
الشـعب من خسـائر بشـرية ومالية فاقت الوصف " 
واعتبر د. بلبل أن هذه الوقفة التضـــــــــامنية من 
جمهورية مصر ليست األولى من نوعها بل اعتادت 
مصر على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني .

 من جانبه أكد الدكتور المصــــــــــــري على جذور 
العالقات التاريخية التــــــي تــــــربط بين البلدين 
الفلسـطيني والمصـري مطالبا بمزيد من التعاون 

البناء بين الجامعات المصـــــــــــــــــرية 
والفلســــطينية في سبيل دعم التعليم 
الفلسـطيني وتبادل الخبرات. بينما أشاد 
فضـــيلة الشـــيخ األستاذ الدكتور سعيد 
عامر بحفاوة االستقبال الفلســــــطيني 
مستبشرا بزيارة أرض فلسـطين قائال : 
" نحمد اهللا علـــــى زيارة هذه الـــــرقعة 
المباركة الموعودة بالنصـــــــــر والفرج 
واألمن واألمان واالســـتقرار ، انقل لكم 
تحية مصـر رئيسـًا و حكومًة وشعبًا ،لقد 
اجتمعنا اليوم تحت راية اإلســـــــالم في 
هذه الجامعة من أجل الصــــــالح العام ، 
لنتعاون ونتكامل في مســيرة العلم من 

مختلف مناحي الحياة ".
 وفي ختام كلمته شـكر األسـتاذ الدكتور 
عامر كل من ســــــاهم في ترتيب زيارة 
وفد األزهر الشــريف بقطاع غزة وخص 
بالذكـــر ما قام به مجلس أمناء المعاهد 
األزهرية من ترتيب لجدول أعمال الوفد 
وزيارته لكافة األماكن التي تعرضــــــت 
للعدوان و من بينها صـرح جامعة األزهر 
– غزة وفي ختام الزيارة قام األســـــــتاذ 
الدكتور عبد الخالق الفرا بتســــليم درع 
الجامعة الذي يجســد خارطة فلســطين 
لوفد علماء األزهر الشـــريف تعبيرًا عن 
امتنان و فخــــر الجامعة بهذه الـــــزيارة 

الهامة.

وفد تضامني من علماء األزهر بجمهورية مصر العربية يزور   جامعة األزهر 

2013-2014
58حصــاد



وفي ١٤ سـبتمبر ٢٠١٤،  اسـتقبل األســتاذ الدكتور عبد 

الخالق الفـرا رئيس جامعة األزهـر-غــزة، بمكتبه عميد 

كلية الطب جامعة القدس الدكتور هانـــــــــــي عابدين، 

بحضــــور الدكتور نبيل الشــــوا عضــــو مجلس األمناء 

ورئيس اللجنة الطبية ونائب رئيس الجامعة للشـــــئون 

األكاديمية األستاذ الدكتور سامي مصــــــــــلح واألستاذ 

الدكتور علـــي النجار النائب اإلداري والمالـــي، والدكتور 

ســـمير إســــماعيل عميد كلية الطب والدكتور ســــهيل 

المدبك نائب عميد الكلية وأعضـــاء الهيئة التدريســــية 

الدكتور صبحي سـكيك والدكتور الياس ارتين والدكتور 

عصـــمت ابو عســـاكر، لمناقشــــة سبل تطوير التعاون 

المشـــترك بين كليتي الطب في جامعة القدس وجامعة 

األزهر وإتاحة الفرصــــــــة لالســـــــــتفادة من الخبرات 

األكاديمية.

ورحب األسـتاذ الدكتور رئيس الجامعة بهذه الزيارة التي 

تأتي في إطار دعم جامعة األزهر، مؤكدًا التزام الجامعة 

بأنظمة وقوانـــــــين جامعة القدس أبو ديس بما يخص 

طلبة كلية الطب البشـــري، مشــــيرًا إلى أن هذه الزيارة 

ًال للتواصل ما بين الجامعتين، مشــــــــــيدًا بدور  استكما

الدكتور عابدين ودعمه المطلق لجامعة األزهـر فـي كل 

المحافل والمواقف التي تمت مســـــــبقًا ال سما اهتمامه 

الشـديد بفكرة المشــفى التعليمي الذي تمت مناقشــته 

معه بحضـور رئيس مجلس األمناء الدكتور عبد الرحمن 

حمد.

 وشـــدد األســـتاذ الدكتور الفرا على ضـــرورة تواصـــل 

التعاون وتطوير العالقات الثنائية واالســــــــــــتفادة من 

الخبرات األكاديمية للســـير قدمًا بكلية الطب التي أثبتت 

أنها من الكليات النوعية والمتميزة على مســــــــــــــتوى 

الجامعات الفلســطينية والعربية، مؤكدًا سعادة الجامعة 

بهذه الـــــــــــــزيارة وما يتمخض عنها من نتائج ايجابية 

تساهم برفعة وتقدم العملية التعليمية بشكل عام. 

بدوره أكد الدكتور هاني عابدين على أننا جميعًا شـــعب 

واحد وعدونا واحد ويجب أن تكــرس كل الجهود من أجل 

تحقيق هدفنا بالتحرر واالســـــــــــــتقالل وإقامة دولتنا 

الفلسـطينية، الفتًا إلى نجاح التنسـيق وتكامل األدوار ما 

بين جامعة األزهر والقدس أبو ديس، مشـــــددًا على أن 

ًال فيما بين الجامعتين في موضـــــــــــــــــوع  هناك تكام

االمتحانات والقبول، داعيًا لتطويــــــــر العالقات كما دعا 

لوضـع سـياسـة واضــحة من قبل مجلس التعليم العالي 

بما يخص قبول الطلبة بالجامعات. 
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عميد كلية الطب بجامعة القدس يزور جامعة األزهر 



عقدت الجامعة على مدار العام ٢٠١٣-٢٠١٤ العديد من األنشطة الثقافية والفنية في كلياتها المختلفة، وبالتعان مع 

مؤسسات المجتمع المدني. ▒ النشاط الثقافي والفني



وفي ١٢ ديســمبر ٢٠١٣، ضمن عدة فعاليات منهجية وثقافية 

لتحويل النص األدبي المكتوب إلى فيلم أو مســرحية أو فيديو 

بإشراف األسـتاذ الدكتور سـعيد إبراهيم عبد الواحد  والدكتور 

أسعد أبو شرخ واألستاذ إيهاب أبو ملوح أعضـــــــــــــــاء الهيئة 

التدريسية بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، وبحضـور الدكتور 

صالح أبو حميدة عميد الكلية ، قام مجموعة من طلبة قســــم 

اللغة اإلنجليزية وآدابها بتتويج جهود سلســـــــــــــــة عروض 

وإبداعات الفصــــل الدراسي بعرض ختامي شامل، تضــــمن 

تحويل أحد الكتب المقـررة فــي مادة النقد األدبــي، الــى عمل 

مسرحي درامي جاد، وهو من روائع األدب اإلنجليزي في القرن 

الثامن عشـــــــــــــر بقلم الروائي اإلنجليزي جوناثان سويفت 

وبعنوان (معــــــركة الكتب: ما بين القديم والحديث) حيث قام 

الطلبة بتحويله إلى مســـرحية مســــموعة مرئية. وبإمكانات 

متواضعة جدًا كتب الطلبة الســــــــــــيناريو، وقاموا بالتمثيل، 

وبالتصــوير الســينمائي، ثم باإلخراج. وإضافة إلى ذلك كانت 

هناك فقرة ختامية أداها الطلبة أداًء حيًا على المسـرح، وكانت 

تلك الفقرة عبارة عن إضــافة فكاهية إلى النص الكالســيكي 

الفكري الجاد الذي عالج الصـراع بين الفلســفة واألدب والفكر 

فيما بين الزمن الالتيني وزمن النهضة والتنوير األوروبي. 
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طلبة قسم اللغة االنجليزية يحولون مجموعة نصوص أدبية إلى عروض مسرحية
فنانون أمريكيون وفلسطينيون 

يرسمون جدارية داخل الجامعة
وفي ٢٤ ديســـمبر ٢٠١٣، افتتح رئيس جامعة األزهر األستاذ 

الدكتور عبدالخالق الفــرا، جدارية المياه والتــي تعتبــر اكبــر 

جدارية تم رســـــــمها في القطاع، وهي عبارة عن لوحة فنية 

رسمها فنانين تشـــــــــكيلين من الواليات المتحدة األمريكية 

منهم الفنانة سوزان جرين، إضافة إلى ١٥ فنانًا تشـــــــكيليًا 

فلسطينيًا من مؤسسات أهلية مختلفة في غزة.

وتمثل الجدارية أهمية المياه وتم اختيار الجدار الخارجــــــــي 

لمبنى الكليات العلمية داخل حرم الجامعة لرســــم الجدارية، 

وقد استغرق رسـم الجدارية أربعة أيام متتالية وأعرب رئيس 

الجامعة عن سـعادته باختيار جامعة األزهر لرســم الجدارية، 

وقدم الشــكر للدكتورة سوزان جرين والفنانين المشــاركين 

معها على هذا العمل الفني الرائع الذي يرمز إلى أهمية المياه 

وضرورة المحافظة عليها كما قدم الشــــكر إلى الدكتور منى 

الفرا عضــو مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر الفلســـطيني 

على ما بذلته من جهد خالل فترة رســــــــم الجدارية، ولجميع 

الطلبة المشــــاركين معهم من فلســــطين، كما قدم رئيس 

الجامعة الشــــكر لهيئة الكويكرز على مســــاعدتها في إنجاز 

الجدارية.  وفــــــــي نهاية االحتفال  قدم رئيس الجامعة درع 

الجامعة للســــــيدة جرين وللدكتور منى الفرا كما تم تكريم 

جميع الفنانين األمريكيين المشاركين في هذا العمل.



وفي ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣، نظم قسـم األنشـطة الرياضية 

بالجامعة بطولة للشـطرنج السـنوية،  وتنافس فيها ٧٠ 

طالبا من طلبة  الجامعة، وبعد سلســـــــلة من المباريات 

حصـل الطالب إبراهيم الملفوح على المركز األول، وجاء 

الطالب مازن زاهـــر خليل بالمـــركـــز الثانـــي، فيما حل 

الطالب إبراهيم عدلي خريس بالمـركـز الثالث للبطولة، 

والجدير بالذكر ان هذه البطولة تقام ســـنويا في جامعة 

األزهر وقد تسلم الطلبة الفائزين كأس البطولة. 
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قسم األنشطة الرياضية بالجامعة

 ينظم بطولة الشطرنج السـنوية



وفـي ١٢ مارس ٢٠١٤، نظم االتحاد العالمــي لجمعيات طلبة الطب بجامعة األزهــر-غــزة 

تحت شعار "درهم وقاية خير من قنطار عالج" فحصـــــا طبيا مجانيا داخل الجامعة،  وذلك 

بالتنســـيق  مع عمادة الكلية وبرعاية مركز غزة لطب وجراحة العيون وبالتعاون مع شركة 

عدن لألدوية وجمعية بنك الدم المركزي.

 واشتملت الفحوصات على فحص العين وفحص األسنان و فحوصات مســـتوى الســــكري 

والضــغط وتحليل الدم والوظائف الحيوية وعيادة الجلدية والتغذية، مشـــيرًا إلى أن طلبة 

الكلية من مختلف المســــــــــــــــــــتويات هم من قاموا بعملية الفحص إلى جانب األطباء 

المتخصـصـين الذين تم التنسـيق معهم من قبل االتحاد، الفتًا إلى أن فريق العمل اشتمل 

على حوالي ٤٠ طالبا من مختلف المستويات موزعون على لجان مختلفة.

ًال كثيفًا من قبل طلبة الجامعة والموظفين حيث  ولقيت الفعالية نجاحا كبيرا وشـــهدت إقبا

وفي ٢٠ مارس ٢٠١٤، توج الطالب علي كتوع بالمـركـز األول تم إجراء الفحص ألكثر من ٥٠٠ حالة.

لبطولة كرة الطاولة لمؤسســـــــات التعليم العالي، والطالب 

محمد أبو ســـلمية بالمركز الثاني والطالب عائد أبو صــــفية 

بالمركز الثالث، وجميعهم من طلبة جامعة األزهر-غزة .

وشــارك في البطولة ٣٣ العبًا من مختلف الجامعات والكليات 

في قطاع غزة، وجرت بنظام التصـــــــفيات بخروج المهزوم، 

وشهدت البطولة لقاءات مثيرة انتهت بفوز طلبة الجامعة. 

وعقب الفوز اســـتقبل رئيس الجامعة األســـتاذ الدكتور عبد 

الخالق الفرا بمكتبه أعضــــاء الفريق الفائز والدكتور مدحت 

ســعداهللا عميد شــئون الطلبة والمدرب عيد عبدو وفريح أبو 

ظاهـر، وهنأهم بهذا الفوز، وأكد علـى أن هذا االنجاز يعتبـر 

مفخرة للجامعة وطلبتها، وقال إن هذا شرف كبير أن يحصـل 

فريق األزهر على المراكز الثالثة األولى ، مقدمًا الشـــــــــكر 

للطلبة الفائــــزين حاثًا إياهم علــــى بذل المــــزيد من الجد 

واالجتهاد حتى تواصل الجامعة تألقها وتميزها بهم. 

بدورهم أهدى فــريق الجامعة هذا االنجاز لجامعة األزهـــر، 

معبرين عن تقديرهم وشـــــــكرهم الخاص إلدارة الجامعة 

وعمادة شئون الطلبة وقسم األنشـطة الرياضية على الدعم 

المعنوي والفني الذي يقدمونه للفريق ولدورهم المباشـــــر 

ومتابعتهم المســــتمرة لســـــير المباريات، األمر الذي أسهم 

بشكل كبير في ظهور الفريق بهذه الصورة المشرفة.
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طلبة كلية الطب ينظمون فحصًا 

طبيًا مجانيًا بالجامعة 

جامعة األزهر تحصد المركز األول والثاني والثالث 

في بطولة كرة الطاولة لمؤسسات التعليم العالي



وفي ٢٣ مارس ٢٠١٤، نظم االتحاد الفلســـــــطيني 

لطب األســـــــنان فرع غزة لقاًء علميًا بقاعة الدكتور 

هاني الشـــوا بمناسبة يوم الصــــحة العالمي للفم، 

تبعها حملة الفحص المجاني للفم واألســـــــــــــنان 

لشريحة واسعة من طلبة الجامعة والموظفين.

 وحضــــــــــر اللقاء األستاذ الدكتور علي النجار نائب 

رئيس الجامعة للشئون اإلدارية والمالية، وحشد من 

طلبة الجامعة والموظفين. حيث أشاد الدكتور النجار 

بدور االتحاد وبما يقدمه من فعاليات وأنشــــــطة لها 

دور كبير في بناء الطالب الفلسطيني.

 وقدم رئيس االتحاد الفلسطيني لطلبة طب األسنان 

عبد اهللا البرديني كلمة شـــــــــكر معربًا عن امتنانه 

الشـديد إلدارة الجامعة لتوفيرها التسـهيالت الكاملة 

إلنجاح هذا اليوم، كما قدم شكره لكل من ساهم في 

رعاية الفعالية كشــــــــركة يوني كير وجولدن هوم 

فارما ومسروجي لألدوية وشركة بيت جاال.

 هذا وقامت الطالبة األمل حسـان بإلقاء محاضرة عن 

التهابات اللثة، تال ذلك تنفيذ حملة الفحص الطبـــي 

المجاني للفم واألســــــــنان جرت بالتعاون مع عيادة 

األســــــــــــنان بالجامعة، حيث أجرى طلبة كلية طب 

األســـنان الفحص لمئات الطلبة والموظفين كما تم 

توزيع معجون األسنان والفراشي وغســـــــــول الفم 

وخيوط تنظيف األســـــــنان على الذين شــــــــاركوا 

بالفعالية وقاموا بإجراء الفحص.

وفي ١٤ أبريل ٢٠١٤، نظم قســــــم الجيولوجيا بكلية 
العلوم رحلة علمية جيولوجية إلى ســـــاحل قطاع غزة 
لطالب التخصـــص المســـتوى الثالث، و قام باإلشراف 
على هذه الرحلة كل من د. أســامة زين الدين و د. خالد 

عبيد أعضاء هيئة التدريس بقسم الجيولوجيا.
 تأتي هذه الرحلة في سـياق تطبيق الجانب العملي لما 
تم دراسته نظريًا في مســاقات الجيولوجيا الميدانية و 
علم الصـــــخور الرسوبية و الطبقات، وتم التوقف في 
عدة مواقع مميزة تتكشــف فيها الصـــخور الرسوبية و 
التتابعات الصـــخرية التي تتكون من الصــــخر الرملي 
الجيري و المعروف ب "الكركار" و الرملية الطينية التـي 

يطلق عليها "الحمرة".
وقام كل من د. زين الدين و د. عبيد  بتقديم الشـــــرح 
عن طبيعة الصــــخور المختلفة و كيفية التعرف عليها 

من حيث النشـــأة و التكوين المعدني و الحبيبي، كذلك 
التراكيب الجيولوجية األولية فيها، كما تم إرشـــــــــــاد 
الطالب إلــــى كيفية جمع قطاع جيولوجــــي للتتابعات 
المتواجدة في بعض المواقع على ســـــــــاحل القطاع، 
إضافًة إلى الشـرح و التوضيح عمليا لقياس قيم ميل و 
اتجاه مضـــارب التراكيب األولية للتطبق المتقاطع في 

التتابعات الصخرية.
كما و قام الطالب بالتعـــــرف علــــــى طبيعة و خواص 
الرواســب الرملية على طول شـــاطئ القطاع و معرفة 

مصدر هذه الرسوبيات و طريقة نقلها ثم ترسيبها.
 واختتمت الرحلة بدراســــــــة طبيعة و خواص الكثبان 
الـــرملية فــــي المناطق الجنوبية من القطاع و كيفية 
التميز بينها و بين الرواسب الرملية الشاطئية من حيث 

الحجم الحبيبي و المصدر.
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االتحاد الفلسطيني لطلبة طب األسنان 

ينظم فعالية يوم الصحة العالمي للفم

كلية العلوم تنظم رحلة

 علمية جيولوجية لطلبة

الجيولوجيا تخصـــــــص   



وفي ٢٠ أبريل ٢٠١٤، نظم قسـم الكيمياء بجامعة 

األزهر-غزة بالتنســـــــيق مع عمادة الدراسات العليا 

والبحث العلمــــي يومًا علميًا بعنوان "الكيمياء وعلم 

المواد" حيث التـركيـز علـى دور المــركبات فــي حياة 

االنســــــان وما لها من تطبيقات علمية وذلك بقاعة 

المؤتمرات المركزية بمبنى الكتيبة وسط حضـــــور 

مقدمي األوراق العلمية من الجامعات الفلســـطينية 

في قطاع غزة وأعضــــــــاء هيئة التدريس، عدد من 

طلبة قسم الكيمياء.

ويهدف هذا اليوم العلمي إلى تســليط الضـــوء على 

األبحاث فــي مجال الكيمياء وعلم المواد والتــي يتم 

إجراؤها في الجامعات الفلســـطينية في قطاع غزة، 

والتعـــرف علــــى مدى أهمية هذه األبحاث للمجتمع 

المحلي والعالمي، وعرض لبعض األبحاث في مجال 

الكيمياء بشـــكل عام في مجال علم المواد بشـــكل 

خاص، و تحفيــــز التعاون بين الباحثين فــــي مجال 

الكيمياء في جامعات قطاع غزة.

ورحب د.نبيل شراب رئيس اللجنة التحضــــــــــيرية 

بالحضور، إذ بدء اليوم العلمي بكلمة للدكتور سامي 

مصـــلح نائب رئيس الجامعة للشــــؤون األكاديمية 

الذي وصــــف هذا اليوم بيوم من أيام جامعة األزهر 

ًال: "يأتي هذا اليوم ضمن سلســـــــــلة من األيام  قائ

المختلفة التي تدعمها الجامعة وتفخر بها، مشــــيدًا 

بدور كلية العلوم فــــــي عقد المؤتمــــــرات الدولية 

والمحلية، وإعداد األبحاث العلمية.

من جانبه أكد د.أمين حمد عميد الدراســـــات العليا و 

البحث العلمي على الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة 

منذ تأسيسـها في دعم البحث العلمي في العديد من 

المجاالت الخاصــــــة بالتقدم العلمي والتكنولوجي، 

ًال: "إن اقامة العديد من المؤتمــــــــــــرات واأليام  قائ

العلمية المتخصصة في مجال العلوم األساسية يدل 

علـــــى اهتمام القائمين علــــــى هذه الجامعة بهذا 

المجال العلمي الهام واألبحاث الخاصـة به وما له من 

تطبيقات علمية".

بدوره تحدث د.عمــــــــر ميالد عميد كلية العلوم عن 

إنجازات الكلية مؤكدًا ان النشـــــــاط البحثي المتميز 

للكلية ما كان ليكون دون مثابرة وإصـــــــرار وتحدى 

هيئة التدريس في الكلية.

وخالل كلمته أوضح د.حسين الهنداوي رئيس قسـم 

الكيمياء أن هذا اليوم العلمــي الهام، وبالنظــر إلــى 

ن أن  مك عنوانه والموضـــــــــوعات المطروحة فيه، ي

يكون مــــــنطلقًا جــــــيدًا لجمع كفاءات المجــــــتمع 

الفلســــــــطيني في بوتقة واحدة من أجل النهوض 

والـتطور ومواكـبة الـثورة الـبحـثـية والـتكـنولوجـية 

العلمية في مجال علم المواد ،موضــحًا أن ما وصــله 

ِل واألبحاث المَقدمة، تـناول مخــتلف  من أوراق  العم

ِب هذه القضية الهامة. جوان

واشــــــــــــتمل اليوم العلمي على عدة محاور أهمها 

أساسيات كيمياء الفمتوثانية ،المركبات العضــــوية 

الحلقية غير المتجانسة وتطبيقاتها الطبية الكيمياء 

الكهـــــــروكيميائية كيمياء المبلمـــــــرات، الكيمياء 

التحليلية التطبيقية الكيمياء النظرية والمحوســــبة 

التســمم الغذائي. أسبابه وطرق الوقاية منه الخاليا 

الضـــــوئية المواد النانوية المواد العضــــــوية-غير 

العضوية الهجينة.
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قسم الكيمياء ينظم يومًا علميًا بعنوان "الكيمياء و علم المواد"



وفي ١١و١٤ مايو ٢٠١٥، نظم قسم الرياضيات وقسم 

الكيمياء بكلية العلوم لقاءات تعريفية لطلبة المستوى 

األول حول البرامج والتخصـــــصــــــات األكاديمية التي 

يطرحها القســــمان، وكذلك تكريم الطلبة المتفوقين 

في القســــــمين، وذلك بحضـــــــور عميد كلية العلوم 

الدكتور عمر ميالد، ورؤساء االقســام عدد من أعضـــاء 

الهيئة التدريســية بقســم الرياضيات و أقســام الكلية 

األخرى، وبمشاركة طلبة المسـتوى األول بكلية العلوم 

وطلبة القســــــــــمين.خالل اللقاءات قدم عميد الكلية 

ورؤساء األقســـام شرحا وافيا عن أهمية تخصـــصـــي 

الرياضيات والكيمياء، وأجابوا عن استفســارات الطلبة. 

وتخلل اللقاء عرضــــــــــــــًا لفيلم وثائقي حول أهمية 

وتطبيقات الرياضـيات في الحياة اليومية، ووثائقي آخر 

حول أهمية علم الكيمياء و تطوره عبر العصور، و حول 

البرامج والتخصـــــــصـــــــات األكاديمية التي يطرحها 

القســـمين، وفي ختام اللقاءات تم تكريم الطلبة أوئل 

األقســام وهم: قســم الرياضيات وفقا لنتائج الفصــل 

األول ٢٠١٣/٢٠١٤  الطلبة : محمد عدنان رضـــــوان، 

فارس أكرم خليل، عمر أحمد الشــــيخ خليل، إسماعيل 

الســــــــــــــــيد أبو سخيل، أمل سعيد عمار، رشا كمال 

السعداوي ومصطفى صابر حماد.

 قســــــــــــم الكيمياء وفقا لنتائج الفصــــــــــــل األول 

٢٠١٣/٢٠١٤ الطلــــــــــبة : نورهان مقاط، محمد أبو 

زناده، منار الحاج يوســــــــــــف، أحمد الزعبوط، محمد 

الدحدوح، مصــــــــطفى الزين، إيمان العطار، عالء أبو 

زناده، محمود أبو جامع.

وفــــي ٢٥ مايو ٢٠١٤، نظمت كلية اآلداب و العلوم 

اإلنســــانية حفل تخريج سلســــلة من الدورات في 

فنون و مبادئ اإللقاء والمونتاج اإلذاعـــــــــي وذلك 

بقاعة المرحوم هاني الشوا.

 وحضـــر الحفل كل من األستاذ الدكتور على النجار 

نائب رئيس الجامعة للشــــــئون اإلدارية و المالية، 

والدكتور محمد صــالح أبو حميدة عميد كلية اآلداب 

و العلوم اإلنســــــانية، واألستاذ الدكتور صادق أبو 

سليمان عضـــــــو هيئة التدريس بالكلية، الدكتور 

محمد أبو غفرة رئيس قســــــــــــم اللغة العربية و 

اإلعالم، والدكتور موسى طالب رئيس قســـــــــــم 

اإلعالم و االتصـال الجماهيري، و لفيف من أعضــاء 

الهيئتين التدريســــــــــية و اإلدارية بالكلية و طلبة 

اإلعالم بالجامعة.

وبــــــين د.طالب ان هذه الدورات جاءت بهدف إعداد 

الطالب لســـــــــوق العمل اإلعالمي لما لإلعالم من 

أهمية في صناعة الدول، وأكد د.أبو حميدة ان كلية 

اآلداب تولي اهتمامًا خاصــــًا بالطلبة ســـــواء على 

الصــعيد العلمي أو الفني ألنها تؤمن ان مســـتقبل 

هذه األمة سيشــــــــــــــــاهد من خالل هذه الوجوه 

اإلعالمية الشـــــــابة، مؤكدًا على طموح الكلية في 

افتتاح برامج إعالمية جديدة .

وأشـار د.النجار ألهمية اإلعالم وإعداد جيل إعالمي 

شــــــــــــاب تتبناه الجامعة باعتبارها لب قطاع غزة 

وجوهر رسالته و قلبه النابض. 

وتخلل الحفل عرض لفيلم وثائقي يوضـــــح عمل 

الطلبة و تدريبهم داخل اســــــــــــتوديوهات اذاعة 

الجامعة، ومن ثم تم تكــــــريم كل من أ.يحيـــــــى 

المدهون، أ.حالم الدلو عضـــــــــــو هيئة التدريس 

بالقســــم، د.رائد أبو ربيع عضــــو هيئة التدريس 

بالقسـم، أ.إياد عزام فني هندسة الصـوت ، أ.باسم 

أبو حميد فني هندسة الصوت بصفتهم المشرفين 

على الدورات و التدريب، كما تم تســــــــليم الطلبة 

شهادات التخرج من الدورات .
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أقسام كلية العلوم تنظم  لقاءات تعريفية واحتفاالت لتكريم أوائل الطلبة

كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية تختتم سلسلة من الدورات 
الخاصـــــــــــة بفنون و مبادئ اإللقاء و المونتاج اإلذاعي



ًال من خالل الوقفات التضامنية مع سيادة الرئيس محمود عباس،  كان للجامعة على مدار العام ٢٠١٣-٢٠١٤ دورًا وطنيًا فاع

رئيس دولة فلسطين، والقيام بمختلف األنشطة وورش العمل ومعارض الصور الوطنية داخل الجامعة. الـدور الوطنـي▒



وفي ٧سبتمبر ٢٠١٣، حذر مشـــاركون في ندوة 

بعنوان:" القدس تجمعنا.. واألقصى يوحدنا" من 

مخاطر تصــــــاعد وتيرة االعتداءات اإلسرائيلية 

على المقدسات اإلسالمية والمســــــــــيحية في 

مدينة القدس، ونبه المشـاركون في الندوة التي 

نظمتها كلية الشــــــريعة بالجامعة بالتعاون مع 

دائــــــرة العالقات الدولية واإلعالم من تــــــزايد 

االعتداءات اإلســـرائيلية في المدينة المقدســـة 

وتفاقم معاناة المواطنين المقدســيين وتحويل 

حياتهم إلـــى جحيم ال يطاق، حيث عقدت الندوة 

بحضـــــــــور رئيس مجلس األمناء الدكتور عبد 

الرحمن حمد وعدد من أعضـــــاء مجلس األمناء، 

واألســــــــــــتاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس 

الجامعة وعدد من أعضـــــــــــاء مجلس الجامعة 

والدكتور نعيم المصـــري عميد كلية الشـــريعة 

وسماحة الشـــــــيخ الدكتور يوسف سالمة وزير 

األوقاف الســـابق وخطيب المســـجد األقصـــى، 

والدكتور محمد نجم األستاذ المشــــــارك بكلية 

الشــريعة ولفيف من العلماء وممثلي الفصــائل 

والكتل البرلمانية والقضاة والقيادات السـياسية 

والدينية.

خالل ندوة نظمتها الجامعة: 
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مشاركون يحذرون من مخاطر االعتداءات اإلسرائيلية

 على مدينة القدس ويدعون لمواجهتها



وفي ٢٥ فبراير ٢٠١٤، نظمت جامعة األزهر-غزة وقفة تضـامنية 

ومهرجانًا حاشــــــــــدا تأييدًا للرئيس أبو مازن في ظل التهديدات 

اإلسرائيلية والضـغوطات األمريكية التي يتعرض لها إزاء قراراته 

وتمســكه بالثوابت الوطنية، وذلك بحضـــور األستاذ الدكتور عبد 

الخالق الفرا رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور سامي مصــلح نائب 

رئيس الجامعة للشـــئون األكاديمية، وأعضــــاء مجلس الجامعة، 

وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية، وطلبة الجامعة.

وخالل الوقفة ألقى األســـــــــتاذ الدكتور الفرا كلمة قال فيها:" إن 

جامعة األزهر تؤكد رسالتها الوطنية في حمل قضــــــــــية شعبنا 

الطامح للحرية واالســــــتقالل"، مؤكدًا أن شـــــــعبنا خلف قيادته 

الشــــــرعية التي تخوض معركة الدولة والكرامة من أجل الحرية 

واالستقالل وتحقيق الثوابت الوطنية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن شعبنا الفلســــــطيني شعب واعي ال 

يمكن أن يصـــــــمت أو أن يقبل بأية تهديدات تمس الرئيس، ألن 

الشـعب الفلســطيني شعب عظيم وملتف خلف قيادته، ولن يقبل 

بالتنازل عن الثوابت الوطنية التي خطها الشــــهداء وعلى رأسهم 

الرئيس الراحل أبو عمار، ولن يقبل إال بدولة مسـتقلة على حدود 

الرابع من حزيران لعام ٦٧ واإلفراج عن األســـــــــرى وحق العودة 

لالجئين، مشددًا على ضرورة الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل 

الفلســــــطينية لمواجهة ومجابهة الضــــــغوط التي تتعرض لها 

قيادتنا.

كما تضــمنت الوقفة التضـــامنية العديد من الكلمات التي أشادت 

بالرئيس أبو مازن وبالدعم والتأييد له في معركته الســـــــياسية 

وتصديه لكل محاوالت االلتفاف على حقوقنا وثوابتنا الوطنية.

وفي ١٧ مارس ٢٠١٤، نظمت جامعة األزهر-غزة، وقفة تضامنية 

مع الرئيس الفلســــطيني محمود عباس، دعت إليها إدارة الجامعة 

ونقابة العاملين، وذلك بحضــور الدكتور عبد الرحمن حمد رئيس 

مجلس األمناء وأعضـــــــــــاء مجلس األمناء واألستاذ الدكتور عبد 

الخالق الفرا رئيس الجامعة وأعضــــاء مجلس الجامعة وأعضــــاء 

الهيئة التدريســــــية واإلدارية بالجامعة وحشــــــد كبير من طلبة 

الجامعة، دعمًا لموقف الرئيس عباس في وجه الضــــغوطات التي 

قد تمارس عليه قبيل لقائه بالـرئيس األمـريكـي اوباما فـي البيت 

األبيض.

وفي كلمة جامعة األزهر التي ألقاها الدكتور محمد نجم األســـتاذ 

بقســــــــــم الدراسات اإلسالمية عبر عن دعم الجامعة ومؤازرتها 

لموقف الرئيس من الثوابت الفلسطينية، كما أكد على أن الشـعب 

الفلسطيني وأبناء جامعة األزهر هنا يقفون خلف القائد والرئيس 

أبو مازن في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها، وقال جئنا 

اليوم للتأكيد على تمســـكنا بالثوابت الوطنية الفلســـطينية التي 

نرفض ويرفض الرئيس أبو مازن التنازل عنها.

من ناحيته قال الدكتور إســـــماعيل بلبل عميد المعاهد األزهرية 

في فلســطين إن الوقفة تأتى للتضــامن مع الرئيس أبو مازن في 

مواجهة الضـغوط الكبيرة التي يتعرض، مشــيرًا إلى ضرورة هذه 

الوقفات حتى يذهب الرئيس إلى المباحثات وهو متسلح بكل أبناء 

الشـعب الفلسـطيني، مشـددًا على ضرورة مســاندة الجميع لدعم 

تمسـك السـلطة الفلسـطينية بالثوابت الفلســطينية العربية في 

مباحثات الســــــــــالم وعدم التفريط فيها، حتى ينال شعبنا كافة 

حقوقه وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف.

ومن جهـتها وزعت نقابة العاملـين بـيانا أكدت فــيه وقوفها بجانب 

الـــرئيس محمود عباس الذي يــــرفض التفــــريط أو التنازل عن 

الحقوق والثوابت الفلسـطينية وهي نفس الثوابت التي استشـهد 

زعيمنا الراحل ياســــــــــر عرفات وهو يدافع عنها، كما أدان البيان 

االنحياز األمريكي والفاضـــح لالحتالل اإلســـرائيلي، كما حذر من 

مغبة الضـغط أو التهديد أو المسـاس بحياة الرئيس الفلسـطيني، 

داعيًا كافة أبناء فتح إلى الوحدة واالتفاق وإعالء شــــــــأن وطنتينا 

وقضـيتنا ومشــروعنا التحرري، كما ناشد البيان الجميع بضــرورة 

العمال الجاد والفعلي في إنهاء االنقســــام وإعادة الوحدة الوطنية 

لشطري الوطن.
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وفي ٣١ مارس ٢٠١٤، أحيت جامعة األزهر-غـزة ذكـرى يوم األرض الخالد الثامنة والثالثين التـي 

تصادف يوم ٣٠ من شهر آذار من كل عام.

 وقامت إدارة الجامعة ممثلة برئيس الجامعة األســتاذ الدكتور عبد الخالق الفرا واألســتاذ الدكتور 

سامي مصــــــــــلح النائب األكاديمي واألستاذ الدكتور علي النجار النائب اإلداري والمالي واألستاذ 

الدكتور نصر أبو فول عميد كلية الزراعة وعدد من أعضـاء مجلس الجامعة وطلبة الجامعة، قاموا 

بغرس أشجار الزيتون داخل الحرم الجامعي لتجسيد تمسـكنا بأرضنا التي نعتز بها، في هذا اليوم 

العظيم على قلوبنا، و داللة على ثباتنا على مواقفنا وعدم التفريط بأرضنا.

 وأكد رئيس الجامعة أن إحياء ذكرى يوم األرض من جامعة األزهر تأكيد على أننا لن نترك أرضنا، 

وسنعمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا، وحّثهم على عدم التنازل عنها، مشددًا على الوقوف خلف 

الشرعية الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس "أبو مازن" والتمسك بالثوابت الفلسطينية، 

مطالبًا بالوحدة ونبذ االنقســـــام، حتى يتمكن شعبنا من تحقيق أهدافه والوقوف بثبات أمام هذا 

وفي ١٠ أبريل ٢٠١٤، نظمت عمادة كلية الحقوق بالتعاون 

مع الدائرة القانونية بمفوضــية األســرى والمحررين ندوًة  

بعنوان "األسـرى والمعتقلين في سـجون االحتالل - مقاربة 

قانونية" وذلك في قاعة المرحوم هاني الشـــــــوا  بجامعة 

األزهر- غزة،  بمناســـــــــبة حلول ذكرى يوم األســــــــــير 

الفلسطيني.

بدأ الحفل بالســـالم الوطني الفلســـطيني، تبعه قصـــيدة 

شـعرية إلحدى طالبات كلية الحقوق بالجامعة، ومن ثم قام 

د.عبد اهللا الفرا عضــــــــــــو هيئة التدريس بكلية الحقوق 

بجامعة األزهر مدير الندوة بالترحيب بالضـيوف كل باسمه 

و لقبه موضحًا أن قضــــــية األسرى من القضـــــــايا األكثر 

حسـاسية عند الشــعب الفلســطيني، مشــيرًا إلى أن قرابة 

خمس الشــعب الفلســـطيني قد دخل الســـجون منذ بداية 

االحتالل اإلسـرائيلي،  ووصـل عدد األسـرى المرضـى داخل 

سـجون االحتالل إلى ما يقارب إلى ١٢٠٠ أسـيرًا يعانون من 

أمراض مختلفة من بينهم ١٧٠ أســـيرًا بحاجة إلى عمليات 

عاجلة وضـرورية، و٨٥ أســيرًا يعانون من إعاقات مختلفة، 

و١٦ أسيرًا مقيمين بشـــكل دائم في مســـتشــــفى سجن 

الرملة، وما يقارب ٢٤ أسيرًا مصاب بمرض السرطان.

بدوره قدم د.عبد الرحمن أبو النصـــــــر عميد كلية الحقوق 

بالجامعة ورقة عمل بعنوان "حقوق األســـــرى والمعتقلين 

وفقًا ألحكام القانون الدولي االنســـــــاني والقانون الدولي 

لحقوق اإلنســــــان"، وتطرق د. محمد أبو سعده عميد كلية 

القانون سابقًا بجامعة فلســــــطين خالل مشــــــاركته إلى 

"االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية ضـد األسـرى والمعتقلين 

الفلســطينيين"، من جانبه تحدث أ.سالمة بســيســـو نائب 

نقيب المحامين- األمين العام المســــــاعد التحاد المحامين 

العرب عن "آليات التقاضي المحلية والدولية بشـــــــــــــــأن 

االنتهاكات والجرائم ضد األسرى والمعتقلين".

وشارك في الندوة عدد من الشـــــــــخصـــــــــيات القانونية 

والحقوقيين والمستشـارين القانونين وعدد من شخصـيات 

المجتمع المدني وممثلي القوى والفصـــــــــــــائل الوطنية 

وأعضــــاء الهيئة التدريســـــية بكليات القانون في جامعات 

قطاع غزة وطلبة الحقوق.
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تحـــــــــي الجامعة 

 يوم األســـــــــــــير 

الفلســــــــــــطيني

 بــــندوة قانونــــية 

األسرى وضع  تناقش 

في سجـون االحتـالل



الفلسطيني حيث تحدث عن غرس الشـهيد أبو جهاد لحب 

الوطن في أبناء شــعبه وســـرده لرحلة اللجوء من الرملة 

إلى غزة، وعن معاملته اإلنسـانية مع إخوانه في النضـال 

وكل من رافقه في حياته أو عمل في صـــــــــفوف الثورة 

الفلســطينية، وقال لقد عاش دوما على حافة الشــهادة ، 

ليستشهد على حافة الوطن.

وقال الرفيق جميل مزهر خالل كلمة قوى وفصـــــــــائل 

منظمة التحرير الفلســــطينية ال ننســـــى نداءات شعبنا 

الفلسطيني التي وضعها الشهيد القائد بوصلة أمامه في 

قيادته للعمل المســلح ضد الكيان الصــهيوني.. ال صوت 

يعلو فوق صـــوت االنتفاضـــة... ال صـــوت فوق صـــوت 

الشعب.... تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي 

ختام كلمته عاهد مزهر القائد أبو جهاد وكل الشــــهداء، 

بمواصلة الكفاح والنضــــــــال حتى تحقيق كامل أهداف 

شــــــعبنا في الحرية والعودة واالســــــتقالل تحت مظلة 

منظمة التحرير.

  وخالل الندوة تم عرض فيلم وثائقي قصـــــير عن حياة 

الشـــــــــهيد خليل الوزير وأهم المحطات النضـــــــــالية 

والعسـكرية للشــهيد التي عاشها منذ نعومة أظافره إلي 

تاريخ استشهاده.

 

من كتلة فتح البــرلمانية، ولفيف من قيادات حـــركة فتح 

في قطاع غزة، وقيادات من فصـــــــــائل منظمة التحرير 

الفلســـــطينية وشخصـــــيات وطنية واعتبارية ورئيس 

وأعضـــــــــــــاء المكتب الحركي في الجامعة ، وأمناء سر 

وأعضاء األقاليم، وحشد من موظفي الجامعة وطالبها. 

 وأكد نقيب العاملين فــي كلمته أننا فــي جامعة األزهــر 

عنوان للوحدة الوطنية ونرفض االنقســــــــام البغيض، 

داعيًا الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسـطين ورمز 

الشـرعية الفلســطينية العمل الدءوب إلنهاء االنقســام، 

كما دعا األخوة فــي حــركتــي فتح وحماس واألخوة فـــي 

باقي الفصـــــائل الفلســـــطينية للعمل على إنهاء حالة 

االنقسام والتشرذم التي يعاني منها شعبنا الفلسـطيني 

وأضرت كثيرا بقضيتنا العادلة.

كما ألقى عضــــــو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور/ 

عبداهللا أبو سمهدانة كلمة دعا فيها إلنهاء االنقســــــــام 

واستعادة الوحدة الوطنية، متحدثًا عن الحياة النضــــالية 

والمســــيرة التاريخية للقائد أبو جهاد، واستذكر القيادي 

أبو سمهدانة أبو جهاد  أمير الشــــــهداء كما لقبه الزعيم 

الخالد أبو عمار، وذكـــــر مناقبه وعالقته الطيبة مع الكل 

وفـي ١٧ أبـريل ٢٠١٤، أحيت نقابة العاملين فــي جامعة 

األزهر-غزة الذكرى الســـادسة والعشـــرين لرحيل أمير 

الشـــــــــــــــهداء أبو جهاد وأكد المجتمعون على ضرورة 

االستلهام من حياة ونشأة المناضل الشـهيد الفلسـطيني 

ًال في المقاومة والنضــــال من  خليل الوزير وان يكون مثا

أجل نيل حرية الشــعب الفلســطيني من حيث التخطيط 

المحكم ألفكار المقاومة ،والتنفيذ علـى أرض الواقع وأن 

يتم تذكير الشباب الصاعد بحياته ومراحل نضاله ليبقى 

في الذاكرة الفلسطينية.

 وحضــر الحفل عدد من أعضـــاء مجلس األمناء ومجلس 

الجامعة واألستاذ لدكتور سامي مصـــــــــلح نائب رئيس 

الجامعة للشـئون األكاديمية والدكتور احمد التيان رئيس 

نقابة العاملين، واألستاذ الدكتور رياض الخضري عضـو 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحـريــر والدكتور عبداهللا أبو 

سمهدانة عضـــــــو الهيئة القيادية لحركة فتح والدكتور 

فيصــل أبو شهال عضــو المجلس التشــريعي عن حركة 

فتح، واألخ أبو جودة النحال عضو المجلس الثوري لحركة 

فتح والرفيق جميل مزهر عضـــــو المكتب الســــــياسي 

للجبهة الشعبية ممثال عن الفصائل الفلسطينية، ونواب 
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نقابة العاملين بالجامعة تحيي الذكرى

 الـ (26) الستشـــهاد أمير الشــــهداء 

خليل الوزير"أبو جهاد " 



وفـي ٢١ أبـريل ٢٠١٤، أفتتح الدكتور عبد الــرحمن حمد 

رئيس مجلس األمناء واألسـتاذ الدكتور عبد الخالق الفرا 

رئيس الجامعة، ولفيف من المســــــــــــؤولين بالجامعة 

جدارية الوفاء لألسرى بمناسبة يوم األسير الفلسـطيني 

الذي يصادف السابع عشر من نيسـان من كل عام، والتي 

تم رسمها على إحدى الجدران داخل المبنى الرئيســــــي 

للجامعة بمبادرة من مجلس طالـبات الجامعة وبالـتعاون 

مع مفوضــــــية األســـــــرى والمحررين، وقد جاءت هذه 

الفعالية الفنية ضـــــــمن فعاليات إحياء يوم األســــــــير 

الفلسطيني حيث حاكت معاناة األسرى  خلف القضبان.

 من جانبه عبر رئيس الجامعة  عن ســـــــــــــعادته بهذه 

الفعالية وعن  فخره بالمشاركة فيها خصوصًا أنها نابعة 

ًال تناضـــل  من إبداع طالب هذه الجامعة التي خرجت أجيا

وتبدع من أجل فلسـطين، وأكد أن الجامعة ستبقى سندًا  

وعونًا للجميع وســــــــــتكون دائمًا عنوانًا لألســـــــــــرى 

الفلسطينيين. 

 بدوره أكد المفوض العام لمفوضية األسرى والمحررين  

تيســــير البرديني بأن هذه الفعالية تحتوي على شقين، 

أحدهما طالبي وهو متعلق بإتاحة الفرصة للشــــــــباب 

الفلســـــــــطيني ليعبروا عن واقعهم وتضــــــــــامنهم 

ومســـــــاندتهم إلخوانهم القابعين في سجون االحتالل 

اإلسرائيلي، أما الشـــــق الثاني من الفعالية، فأوضح أنه 

متعلق بالبعد الوطني، حيث رســمت الجدارية بمناســبة 

يوم األسير الفلسطيني الموافق ١٧ نيسان، والتي تأتي 

ضـمن جدول الفعاليات التي أطلقته مفوضــية األســرى 

والمحررين إلحياء يوم األسير الفلسطيني.

افتتاح جدارية الوفاء لألسرى 
بجامعة األزهر -غزة

2013-2014
72حصــاد



وفـي ٢٣ أبـريل ٢٠١٤، افتتح أ.د عبد الخالق الفــرا 

رئيس جامعة األزهر-غزة معرض "نضـاالت أسير 

بريشـــــة صغير" للفنان المبدع محمد قريقع (١٣ 

عاما) والذي افتتح بمبنى الكليات العلمية، بـرعاية 

نقابة العاملين وبالشــــراكة مع مفوضية األسرى 

والمحررين، وسط حضـــــــور أكاديميين وفنانين 

ومهتمين وطلبة الجامعة، وتزامن إقامة المعرض 

مع فعاليات أسبوع يوم األسير الذي وافق الخميس 

الماضي السابع عشر من نيسان.

 وتضـــــــــــمنت اللوحات صور مختلفة عن معاناة 

األسرى في سـجون االحتالل، من حرمان وتعذيب، 

كذلك صــور لمعاناة أم األســـير وأهالي األســـرى 

وحرمان أطفالهم من زيارتهم .

 

وخالل حفل االفتتاح عبـــــــــر رئيس الجامعة عن 

سعادته بهذه الفعالية وعن فخره بمشـــــــــــاركة 

الجامعة فيها، خصــوصًا أنها جاءت ضمن سلســلة 

فعاليات أطلقتها الجامعة من أجل نصـــرة الحركة 

األسـيرة، مؤكدًا أن الجامعة ســتبقى ســندًا وعونًا 

لألسرى والمعتقلين الفلسطينيين.  

 من جانــبه تحدث د.أحمد الــتـــيان رئـــيس نقابة 

العاملين بالجامعة عن معاناة األسرى والمعتقلين 

داخل سجون االحتالل وعدالة قضــــــــية األسرى، 

باإلضــــافة إلى المعارك التي يخوضـــــونها داخل 

الســـــــــــجون –معارك األمعاء الخاوية- مؤكدًا أن 

النضال الفلسطيني ليس بندقية ثائر فحسـب بل 

هو ريشة فنان ونظم شاعر ومبضع جراح، موصيًا 

المجتمع الدولي بضــرورة التحرك العاجل من أجل 

إنهاء معاناة األسرى.

 بدوره وأوضـــــح الفنان محمد قريقع أنه ســـــعى 

للتعبير عن حالة صمود األسـرى وبطوالتهم داخل 

ًال أن تصــــــل لوحاته إلى أحرار  سجون االحتالل آم

العالم من أجل الدفاع عن األسرى.

 المعرض اســـــــتمر حتى نهاية دوام يوم األربعاء 

الموافق ٢٣/٤/٢٠١٤.

2013-2014
73حصــاد

جامعة األزهر-غزة تفتتح معرض: "نضاالت أسير بريشة صغير"



وفـي ٢٤ أبـريل ٢٠١٤، نظمت الـزاوية األمـريكية 
بكلية اآلداب والعلوم اإلنســـــــــــــانية في جامعة 
األزهر-غزة، معرضــــــــــــــًا تحت عنوان "األرض 
والبيئة"، حيث شارك مجموعة من طلبة قســـــــم 
اللغة اإلنجليـــــــزية بمجموعة من األعمال الفنية 
المتمثلة في الرسم والتصــــوير والتي جســـــدت 

البيئة وكيفية الحفاظ عليها .
 وافتتح المعرض كل من أ.د. سامي مصـــلح نائب 
رئيس الجامعة للشــــئون األكاديمية، وأ.د. صالح 

أبو حمـــيدة عمــــيد كلــــية اآلداب، ومجموعة من 
أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية بالكلية.

 وأبدى الحضـــــور إعجابهم الشـــــديد بالمعرض 
وشــجعوا الطلبة على االســتمرار بإبراز مواصــلة 
المحافظة علـــــى البيئة فـــــي الجامعة وخارجها، 
وكذلك قاموا بحث الطلبة علــى عمل المـــزيد من 
األنشــطة الالمنهجية التي تبرز الوجه الحضــاري 

للجامعة بشكل عام ولطلبتها بشكل خاص .

2013-2014
74حصــاد

الزاوية األمريكية تنظم معرضًا بعنوان:

 "األرض والبيئة" بالجامعة 



برزت عالقة الجامعة مع المجتمع  على مدار العام ٢٠١٣-٢٠١٤ في العديد من األنشطة والفعاليات التي نظمتها في 

المؤسسات المجتمعية، وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في ذات اإلطار.  ▒ العالقة مع المجتمع



يوم الشاطئ الطبي

نظمه االتحاد العالمي لطلبة الطب بجامعة األزهر كفعالية توعوية شملت إرشادات صحية هامة للمواطنين المتواجدين على شـاطئ بحر غزة، وزودتهم 
بالمهارات الالزمة لتنفيذ اإلسعافات األولية الخاصة بالحاالت التي تتعرض للغرق وضربات شمس وكســــــــور وغيرها، وأعرب المواطنون عن سعادتهم 

بهذه الفعالية ومدى استفادتهم منها.

15/09/2014

2013-2014
76حصــاد



اليوم العالمي لمتالزمة “داون”
25/03/2014

نظمه االتحـاد العالمي لطلبة الطب فرع غزة بالجامعة، تحت رعاية األستاذ الدكتور رئيس جامعة األزهر-غزة، بالتنســـيق مع كلية الطب وبالتعاون مع 
جمعية الحق في الحياة، كيومًا توعويَا بمنـاسبة "اليوم العالمي لمتالزمة داون"، بحضــــور األستاذ الدكتور علي النجار نائب رئيس الجامعة للشـــــئون 
اإلدارية والمالية والدكتور سمير إسماعيل عميد كلية الطب واألستاذة عدالة أبو مدين رئيس جمعية الحق في الحيـاة، باإلضافة لعدد من أعضـاء الهيئة 

التدريسية وطلبة الجامعة، وذلك بقـاعة بيسان للمؤتمرات بالمبنى المركزي.
 وقد ثمنت األســــــــــــتاذة عدالة أبو مدين في كلمة لها دور جامعة األزهر الفعال في المجتمع، الفتة إلى دور جمعية الحق في الحياة الحثيث في العناية  
بمرضى متالزمة داون، ودعمها بكافة السبل، مشيرة إلى أنها ومع األسف الشديد مهمشة في المجتمع الفلسطيني وتتطلب رعاية وعناية بشـكل كبير 
وفعال، وأضافت: "على الجميع تسـليط الضـوء على هذه الفئة المهمشـة، وإبراز مشـاكلهم بشـكل ملحوظ". وخالل الفعالية ألقى الدكتور عصـمت أبو 
العســـاكر محاضرة تحدث فيها عن متالزمة داون بشـــكل علمي والعوامل المســــببة لها و شرح كيفية التعامل مع مرضى المتالزمة، كما تخلل الحفل 
عـرض لفيديو من إنتاج االتحاد يوضح الحياة اليومية والنشـاطات التي يقوم بها األطفال المصــابين بمتالزمة داون، وذلك بهدف لفت النظر وتســليط 

الضوء على هذه الفئة الفعالة من المجتمع. 
هذا وقـام عدة أطفال من المصابين بمتالزمة داون بتقديم الدبكة الشـعبية, حازت على إعجاب شديد من قبل الحضـور، وفي نهـاية الحفل قام االتحاد 

بتسـليم شهادة شكر وتقدير لجمعية الحق في الحياة على ما تقدمه من خدمات لهذه الفئة .

2013-2014
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أسبوع التوعية حول "سرطان الثدي"
21/11/2013

نظمه االتحاد العالمي لطلبة الطب بجامعة األزهر – غزة، حول مرض "سرطان الثدي" برعاية مركز غزة لطب وجراحة العيون وإشـراف الدكتور سـهيل 
المدبك نائب العميد للشؤون االساسية بكلية طب فلسطين - جامعة األزهر.

وعرض خالله مادة علمية  من خالل عرض تقديمي وبرشرور خاص, يحتوي علي تعريف عام بالمرض وبعض اإلحصــائيات عنه، والتعريف بأعراض 
المرض وكيفية الفحص وآليته يدويًا عن طريق الماموجرام، إضافة إلى تقديم بعض اإلرشادات العامة عن كيفية الوقاية من المرض.

وكان مركز الحملة في جامعة األزهر حيث قام طلبة كلية الطب بعمل ميداني في الجامعة وتوزيع البروشورات علي الطلبة، ومناقشـتهم حول المرض 
وأهميته وضرورة ابالغ األهل بخصـوص المرض والتعريف به في بيوتهم، وتم التنسـيق مع ثالث مؤسسـات نسـوية مختصـة بشـؤون المرأة لمتابعة 

الحملة وهي جمعية الخريجات، جمعية البيت الصامد، مركز البرامج النسائية بالشاطئ.       
وقامت هذه المراكز بجمع شريحة من سيدات المجتمع من سن ٢٥-٤٥ حيث تم عقد ورشات عمل عرضت فيها المادة العلمية من قبل طالب كلية الطب 
بجامعة األزهر، وتم تدريب الســيدات على كيفية الفحص اليدوي والوقت الزمني لبداية الفحص وآليته, إضافة إلى التنســـيق مع مركز شؤون وصحة 

المرأة الذي يقوم بفحص مجاني يدوي وتحويل الحاالت الالزمة مجانيًا لفحص الماموجرام طوال شهر أكتوبر٢٠١٤ للنساء الراغبات بذلك.

2013-2014
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ورشة عمل حول "االستخدام األمثل للمنظفات" 
02/09/2013

ورشة عمل نظمها المركز الفلســطيني لحل النزاعات بالجامعة، بالتعاون مع جمعية خريجات الجامعة وبتمويل من وكالة غوث وتشـــغيل الالجئين حول 

استخدام المنظفات والمخاطر الناجمة عن سوء االستعمال وكذلك البدائل للمنظفات الكيماوية، والتي خلصـــــت إلى نصـــــائح وإرشادات لربات البيوت، 

شارك فيها الدكتور حسن طموس أستاذ الكيمياء بكلية العلوم واألخت عزيزة رضوان رئيس لجنة المرأة ومجموعة من الخريجات.

2013-2014
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ورشة عمل حول تعزيز الحماية القانونية للمزارعين
05/09/2013

نظمتها الهيئة الفلسطينية لالجئين بالتعاون مع جامعة األزهر – غزة، و بتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP في فندق المشتل أركميد، 

إذ شاركت كلية الزراعة والبيئة ممثلة بعميد الكلية األستاذ الدكتور نصـر أبو فول والدكتور أحمد أبو شعبان رئيس قسـم اإلنتاج النباتي و الوقاية  في 

ورشة العمل  بورشة عمل بعنوان "مرتكزات تعزيز الحماية القانونية لمزارعي غزة كســبيل إلحراز التنمية المســـتدامة"، وصدر عن الورشة عدد من 

التوصيات التي من شأنها تعزيز حقوق المزارعين في الحصول على الموارد الالزمة لتحقيق حياة كريمة و حماية المزارعين من االنتهاكات المسـتمرة 

التي يتعرضــون لها من قبل االحتالل. كما أكدت الورشــة على أهمية توعية المزارعين بحقوقهم و ضــرورة تكاتف الجهود في ســبيل العمل لتحقيق 

واقعًا أفضل لصغار المزارعين و مدى أهمية ذلك لتحقيق تنمية مستدامة تكفل للمزارعين استمرارية اإلنتاج و لعب دور رئيسي في األمن الغذائي.

2013-2014
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محاضرة في تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات البيئية 
17/12/2013

نظمتها قســــــــــــــــــــــــــــــم  الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة األزهر - غزة، لطالب مدرسة المنفلوطي الثانوية للبنين (ب) في دير البلح بعنوان:  

"تقنيات االستشــــعار عن بعد و تطبيقاته في مجال البيئة"، حيث قام د. خلدون أبوالحن رئيس قســــم الجيولوجيا و أستاذ االستشـــــعار عن بعد ونظم 

المعلومات البيئية بالقسم، بإلقاء محاضرة شاملة تضـمنت أهمية هذا العلم الذي يسـتخدم أحدث الوسائل التكنولوجية ألهداف عديدة ومنها  الدراسات 

البيئية و خواص المواد و إدارة الكوارث وغيرها من تطبيقات علمية.  كما قدم د. خلدون أبوالحن شرحًا وافيًا عن علم االستشـــــــــــــعار عن بعد وكيفية 

استخالص المعلومات والبيانات من الصور الرقمية  من األقمار االصطناعية أو الصـور الجوية . كما تطرق إلى البرامج المسـتخدمة في معالجة الصـور و 

. ASTER عملية تفسير الصور متعددة األطياف وكيفية عمل الصور ثالثية األبعاد لسطح األرض مثل صور

وبعد االنتهاء من المحاضرة تم االنتقال إلى أحد مختبرات القسـم ليشـاهد الطالب صور جوية باستخدام جهاز الســتيريوسكوب الذي يمكن الناظر رؤية  

محتويات الصور الجوية بصورة مجسمة  باألبعاد الثالثة.

2013-2014
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تعزيز العالقة مع شركة جوال 
02/03/2014

استقبل األستاذ الدكتور سامي مصــــــلح نائب رئيس الجامعة للشـــــــئون األكاديمية، وفدًا من شركة جوال برئاسة األستاذ محمد أبو عمرة مدير دائرة 
العالقات العامة واإلعالم، وحضـــــــــر اللقاء الذي عقد بمكتب النائب األكاديمي كل من األستاذ الدكتور سامي أبو ناصر عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا 

المعلومات والدكتور سمير أبو مدهللا عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية والدكتور عوني أبو سمعان مساعد نائب الرئيس للشئون األكاديمية.
 وخالل اللقاء تم مناقشـة تطوير التعاون المشـترك بين المؤسســتين بما يخدم العملية التعليمية وتطوير المجتمع، كذلك الحديث عن العالقات الثنائية 
ودور المؤسستين في التنمية وتكامل األدوار، وابلغ وفد جوال موفقة الشركة رسميًا على تمويل جامعة األزهر بغرفة طب أسنان كاملة كانت قد تقدمت 

بها الجامعة في وقت سابق.
 كما تم خالل اللقاء توقيع اتفاقية بين جوال والجامعة تقضي بتدريب عدد من طلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وطلبة كلية االقتصاد والعلوم 
اإلدارية، وذلك في إطار الجهود الساعية لجسر الهوة ما بين التعليم األكاديمي وسوق العمل، كذلك تم االتفاق على التعاون في مجاالت علمية لها عالقة 

بالبيئة والتكنولوجيا.

2013-2014
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الفاخورة تتفقد مشروع البنية التحتية في مبنى المغراقة
17/12/2013

تفقد ممثل حملة الفاخورة بقطاع غزة المهندس شادي صالح مشـــــــــروع البنية التحتية المرحلة األولى بمباني الجامعة الجديدة بالمغراقة بعد استالم 
المشـروع من لجنة فينة تشـكلت الستالم المشـروع، وكان في استقباله كل من المهندس محمد الوزير مدير وحدة المشـاريع بالجامعة والمهندس راغب 

عطاهللا ممثل الجامعة في المشروع.
وقام ممثل الفاخورة في جولة تفقدية لعناصر المشــــــروع والمتمثلة ببئر المياه ومحطة التحلية والســـــــور الخارجي والطرق الداخلية والبنية التحتية 

ًال عن ما تم انجازه.  للمباني وتشمل تمديدات الصرف الصحي والمياه والتليفون، حيث قدم م. عطاهللا تقريرًا مفص
وأعرب السيد صالح عن إعجابه الكبير بنتائج المشروع الذي تم الحصول على تمويل مشترك له من قبل حملة الفاخورة بقطر ومجلس التعاون الخليجي 
بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية-جدة وتنفيذ الهالل األحمر القطري، مؤكدًا أن الزيارة تأتي في سياق متابعة المشـــــــــــاريع التي جرى تنفيذها في 

جامعة األزهر، كذلك لبحث آفاق التعاون في العديد من المشاريع المشتركة.
وبعد تفقد المشروع اصطحب م. الوزير السـيد ممثل الفاخورة بقطاع غزة بجولة داخل مبنى كلية الملك الحسـن الثاني للعلوم البيئية والزراعية، وأبدى 

السيد صالح إعجابه الشديد بالمبنى وبالطراز المغربي الرائع، ومن المتوقع انتهاء العمل في هذا المشروع مع بداية العام الدراسي الجديد.

2013-2014
83حصــاد



دورة لغة انجليزية لطلبة مدرسة ذكور الزيتون اإلعدادية
24/02/2014

2013-2014
84حصــاد

عقدت الزاوية األمريكية بجامعة األزهر-غزة بالتعاون مع خريجي برنامج (PCELT) الذي تم برعاية "اإليمديســـــــت" وكلية التربية، دورة لغة انجليزية 

متقدمة مدتها(١٨)ساعة لطلبة الصف التاسع األساسي في مديرية ذكور الزيتون اإلعدادية (أ) لالجئين.

 وأوضح الدكتور جمال الشــريف مســئول الزاوية األمريكية أن هذه الدورة جاءت استمرارًا للعمل الجاد والتعاون والتشــبيك ما بين الجامعة ومؤسســـات 

المجتمع المحلي، باإلضافة إلى رفع قدرات طلبة المدارس باللغة االنجليزية. 



شاركت الجامعة على مدار العام ٢٠١٣-٢٠١٤ في العديد من األنشطة الدولية والمحلية، فيما حازت على عضويات

دولية مختلفة. ▒ مشاركات وعضويات



وفي ٢٧ نيســـــان ٢٠١٤، اختير األستاذ الدكتور 

صــــادق أبو ســـــليمان أســـــتاذ العلوم اللغوية 

وموسيقى الشعر وعضو هيئة التدريس بقسـم 

اللغة العربية بكلية اآلداب والعلوم اإلنســــــانية 

وأحد إعالم اللغة العـربية فـي الوطن العــربــي، 

رئيســـــًا لـ" لجنة األلفاظ واألساليب" في" مجمع 

اللغة العربية على الشـــــبكة العالمية" في( مكة 

المكرمة)، وتخويله باختيار أعضاء لجنته. 

 علمًا بأن األستاذ الدكتور أبو سليمان عضــــــــوًا 

ًال في هذا المجمع، وهو أحد أعضـــــاء الهيئة  عام

االستشـــــارية لمجلته العلمية التي بدأ صدورها 

مــنذ رجب ١٤٣٤هـ الموافق: مايو ٢٠١٣م، كما 

أنه يمثل فلســــــــــطين في العديد من المحافل 

العـــربية من أهمها مجمع اللغة العــــربية فــــي 

جمهورية مصــــــــر العربية ومجلس إدارة اتحاد 

المجامع اللغوية العلمية العربية، إضـافًة إلى أنه 

عضو في مجمع اللغة العربية الفلسـطيني ببيت 

المقدس.

وفي ٥ يونيو ٢٠١٤، شــــــــارك فريق الجامعة  في 

مســابقة المحكمة الجنائية الدولية الصــورية التي  

تعقد بالفتـرة ما بين  ١٩– ٢٣ مايو ٢٠١٤ المقامة 

في الهاي بهولندا، بمشاركة ٥١ جامعة من مختلف 

دول العالم .

  وتكون فـريق الجامعة من من فـريق المتــرافعين 

وهم طلبة كلية الحقوق ماهر مســـــــــعود وسارة 

الكيالني وتمارا أبو رمضـــــــــان والباحث القانوني  

للفــريق بهجت الحلو وكان علـــى رأس الوفد عميد 

الكلية الدكتور عبد الرحمن أبو النصــــر، والمحامي 

غســان أبو عيشــة مدير العيادة القانونية في كلية 

الحقوق. هذا وقد تلقــى الفـــريق تدريبه علـــى يد  

  المستشار زاهر السقا.

 وقدم فــريق  طلبة كلية الحقوق فـــي أداًء مميـــزًا 

عكس فهمًا الختصـــــــــــــاصات المحكمة الجنائية 

الدولية، واآلليات التي تتبعها المحكمة في مســاءلة 

ومحاســــــــــــــبة مقترفي الجرائم التي تدخل في 

اختصاصها.

وقد أشـــاد القاضـــي Purton Hall  بفريق الجامعة 

بقوله : "أهنئكم على هذا العـرض الوافـي ، وعلـى 

قدرتكم التحليلية المقنعة، لقد كانت مـــــــرافعات 

تنبئ عن ميالد خبراء في  القانون الجنائي الدولي."

 وحصــــل فريق الجامعة على جائزة خاصة به حيث 

قررت رئاسة المســابقة منحها للفريق وهي جائزة 

الصــمود في مواجهة التحديات، وذلك تقديرا لحجم 

المعاناة التي تكبدها اثناء خروجه من قطاع غزة من 

اجل الوصول الى مقر انعقاد المســــابقة في الهاي 

والمشـاركة الفاعلة في مســابقة المحكمة الجنائية 

الدولية. 

وفي ٩ يونيو ٢٠١٤، حصـــــــــــــلت  كلية الزراعة والبيئة 

بالجامعة على عضـــــوية اتحاد الزراعات الرأسية الدولي، 

وبذلك تكون العضو الوحيد على مستوى الشـرق األوسط 

في هذا االتحاد والذي يضــم مؤسســات تعليمية كجامعة 

هوهـيـنهايم األلمانـية وجامعة هاز للعلوم الـتطـبـيقــية 

ومركز الفضــــــــــــاء األلماني باإلضافة إلي مراكز أبحاث 

زراعية عالمية.

ويهتم االتحاد  بتكنولوجيا وتصــــــــميم الزراعة الرأسية 

واألبحاث العلمية المتخصــــــصــــــة لتوفير الغذاء اآلمن، 

وكذلك في مجال حماية البيئة والتغيرات المناخية.

وهنأ األستاذ الدكتور نصــــــر أبو فول عميد الكلية اإلخوة 

أعضـــــــاء هيئة التدريس بهذا اإلنجاز مؤكدا على أهمية 

عضوية الكلية في هذا االتحاد والمتمثلة في تقديم حلول 

أكثـــــر تطورا  للوطن والمواطنين فــــــي مجاالت العلوم 

الزراعية. 

2013-2014
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فريق جامعة األزهر يشارك بمسابقة الهاي الدولية في القانون الجنائي الدولي

اختيار األستاذ صادق أبو سليمان رئيسًا  لـ" لجنة 

األلفاظ واألساليب" في" مجمع اللغة العربية العالمية

كلية الزراعة  والبيئة تحصل على 

عضوية “اتحاد الزراعات  الرأسية الدولية”

كأول عضــو وحيـــد على مستـــوى الشــرق األوســــط



وفي ٢٦ يونيو ٢٠١٤، حصــــــلت المكتبة المركزية جواهر آلل 

نهرو بالجامعة من خالل عضـــــــــــــــويتها في اتحاد المكتبات 

والمعلومات الفلســــطيني "باليكو" على فترة تجريبية للولوج 

والوصـــول إلى قاعدة البيانات EBSCO ، التي تتيح الوصـــول 

للنص الكامل "Full text" لعدد كبيـــــــر من البحوث والمقاالت 

والمجالت والدوريات والكتب االلكترونية وقواعد بيانات أخـرى،  

وتســـــــــتمر الفترة التجريبية حتى نهاية شهر شباط (فبراير) 

٢٠١٤، وبعدها ســــــتقدم وزارة التربية والتعليم العالي برام 

اهللا مشــــكورًة بتقديم الدعم الالزم للجامعات الفلســــطينية 

لالشتراك بهذه القاعدة لمدة عام كامل.

كم حصــــلت المكتبة على فترة تجريبية للولوج والوصول إلى 

قاعدة بيانات SAGE، التي تتيح الوصــول لعدد كبير من الكتب 

والقواميس والموســــوعات ومقاطع الفيديو االلكترونية وغير 

ذلك، وتستمر الفترة التجريبية حتى ٢٣/١٢/٢٠١٤.

2013-2014
87حصــاد

مكتبة الجامعة تحصل على فترة 

تجريبية للوصـــــول إلى قاعدتي

SAGE و EBSCO البيانات 



وفي ١١ ديســـمبر ٢٠١٣،  شارك األستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة في أعمال المؤتمر الســـادس 

التحاد جامعات العالم اإلســــــــالمي، والذي عقد بجامعة األمام محمد بن ســــــــعود بالرياض بالمملكة العربية 

الســـــعودية تحث رعاية خادم الحرمين الشـــــريفين الملك عبداهللا بن عبد العزيز في الفترة من ٢٦/١١ وحتى 

٢٨/١١/٢٠١٣ حيث التقى على هامش المؤتمر بعدد من رؤســـاء الجامعات اإلســــالمية والعربية وبحث معهم 

ســـبل تدعيم التعاون األكاديمي بين جامعة األزهر والجامعات اإلســـالمية كما التقى ســــيادته مع األمين العام 

إلتحاد الجامعات العربية األستاذ الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان وبحث معه توطيد العالقة مع اتحاد الجامعات 

العربية.

2013-2014
88حصــاد

رئيس الجامعة يشارك في أعمال المؤتمر السادس 

التحاد جامعات العالم اإلسالمي بالسعودية 

بحث سبل تدعيم التعاون األكاديمي بين الجامعة والجامعات اإلسالمية والعربية



2013-2014أهم إحصاءات العام الجامعي ▒ حقائــــق وأرقــــام



الكليــــــات  p

كلية طب فلســـــــــــــــــــــــــــــطين

كلية طب األســــــــــــــــــــــــــــــــنان

الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدلة كلية 

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

كلـية العلوم الطـبـية الــتطــبــيقــية

العلوم كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

كلية الـــــــــــــــــــــــــــزراعة والبيئة

علميــة p

كلية اآلداب والعلــــــــوم اإلنسانيــــة

كلية التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربية

كلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية الحقوق

كلية االقتصــــــــــاد والعلوم اإلدارية

الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريعة كلية 

أدبيــــة p

2013-2014
90حصــاد



مراكـز ومعاهـد p

معهد المــــــــياه والــــــــبــــــــيـــــــــئة 

مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

مــــــركــــــز التحليل والبحوث الدوائية

مـــــــــــــــركــــــــــــــــز تحليل األغذية

المـركـز الوطنـي للتطويــر األكاديمــي

القانونـــــــــــــــــــية العــــــــــــــــــيادة 

2013-2014
91حصــاد



التحق بالجامعة في العام الجامعي ٢٠١٣/٢٠١٤ (٤١٧٥) طالبًا وطالبة، منهم (٣١٠) ببرامج الدراســــــــــات 

العليا، (٣٨٦٥) ببرامج البكالوريوس. 

عدد الطلبة المقبولين من اإلناث (٢١٧٥) بنسبة ٥٢.٠٩ % ومن الذكور (٢٠٠٠) بنسبة ٤٧.٩١ %.

تخرج في العام الجامعي ٢٠١٣/٢٠١٤ (٢٢٠٨) طالبًا وطالبة منهم (١١٩١) طالبة بنســــــــــــبة ٥٣.٩٤ %، و 

(١٠١٧) طالب بنسبة ٤٦.٠٦ %. 

يعمل في الجامعة (٦٣١) موظفًا وموظفة، منهم (٢٧١) من الكادر األكاديمي كاآلتي:  

١- (٣٧) أستاذ دكتور

٢- (٥٩) أستاذ مشارك،

٣- (١٠٠) أستاذ مساعد

٤- (٧٥) محاضر ومدرس وباحث.

٥- (٪٧٢.٣) من الكادر األكاديمي هم من حملة درجة الدكتوراه 

٦- (٪٢٧.٧) هم من حملة درجة الماجستير. 

فيما يعمل (٣٦٠) من الكادر الوظيفي كمدراء وإداريين وفنيين وخدمات معاونة. 

(٪١١.٠٩) من الكادر الوظيفي هن من النساء.

الطلــــــــــــــبة 

الكادر الوظيفي

p

p

2013-2014
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تخرج من الجامعة في العام الجامعي ٢٠١٣/٢٠١٤ (٢٢٠٨) طالبًا وطالبة، من  كليات الجامعة المختلفة. 

الخريجــــــــون p

2013-2014
93حصــاد



تضم الجامعة بين جنباتها العديد من المرافق التي تشكل بيئة تعليمية عصرية متكاملة، خدمة ألبنائها من العاملين

والطلبة. مرافــق الجامعــة▒



مجمع الكليات العلمية

(المبنى المركزي)

p

يعتبـــــر المجمع المـــــركـــــزي للكليات العلمية 

بالجامعة ، ويقع في (حرم الجامعة الشــــــرقي ) 

ويتألف   من عدة مبانـــي تحتوي علـــى مبنــــى 

للمختبــرات والمبنىالمــركــزي للكليات العلمية 

والذي يضــــــــــــم  كليتي الهندسة وتكنولوجيا 

المعلومات وكلـية العلوم الطـبـية الـتطـبـيقـية، 

ومبنى كليتي الطب والصـــيدلة والعلوم، إضافة 

إلى وقاعات احتفاالت مركزية، وإدارة الجامعة.

2013-2014
95حصــاد



(الكتيبـــــــــــــــــــــــــــــــة)

مجمع الكليات األدبية p

يقع في حرم الجامعة (الغربي) ويضــــم مختلف 

الكليات األدبية، إضــــافة إلى المكتبة المركزية، 

ومبنى العمادات األدبية، وقاعة مؤتمرات، وقاعة 

فيديو “كونفرنس”.

ويضم الكليات اآلتية:

- االقتصاد والعلوم اإلدارية

- اآلداب والعلوم اإلنسانية

- التربية

- الحقوق

- الشريعة

2013-2014
96حصــاد



- مكتبة “جواهر آلل نهرو”

مكتبة الجامعة p

تقع المكتبة في حرم الجامعة الغـربـي (الكتيبة) 

بالقرب من الكليات األدبية واإلنســـانية، ويعتبر 

هذا الموقع بعيدا إلى حد كبير عن مصـــــــــــادر 

الضوضاء.

 وتقع المكتبة في مبنى مســــــتقل مصـــــــمم 

خصـــيصــــا لها على مســــاحة إجمالية تقدر بــ 

٤٨٠٠م٢، ويتألف المبنــــى الحالــــي من طابق 

أرضي وثالثة طوابق علوية، ويشتمل كل طابق 

على عدد من القاعات والغرف، ومن الجدير ذكره 

أن المبنى صــمم وفقًا للمعايير الدولية الموحدة 

الخاصـة بأبنية المكتبات.

2013-2014
97حصــاد



(الكتيبـــــــــــــــــــــــــــــــة)

pالكافتيـــــــــــــــــريا

يوجد فـــي الجامعة مجموعة من الكافتيـــريات، 

بعضــــــها مخصـــــــص للطلبة والبعض اآلخر 

للطالبات، وتقدم كافة الوجبات الســــــــــــريعة 

والمشـــروبات للطلبة، وتخضـــع إلشراف عمادة 

شؤون الطلبة والمختصين بشكل دوري. 

2013-2014
98حصــاد



pالصالـــــة الرياضيــــة

يوجد في الجامعة صاالت رياضية،  بعضـــــــــها 

مخصــص لرياضة تنس الطاولة، والشــطرنج، 

إضافة إلى صالة متخصصـة في اللياقة البدنية، 

بها العديد من األجهزة الرياضــية الحديثة والتي 

يســـــتخدمها العاملين والطالب، بإشراف طاقم 

رياضي من الجامعة.

2013-2014
99حصــاد



pالعيـــــادة الطبيــــــة

يوجد في حرم الجامعة الشــــــــــــرقي والغربي 

عياددات طبية، توفر العالج الســـــــــريع للطلبة 

والعاملين، وعيادة طب أسنان متخصـــــصـــــة، 

وطاقم من األطباء بمختلف التخصصـات الطبية 

مرشحين من وزارة الصحة الفلسطينية.

2013-2014
100حصــاد



pقاعـــــات متميــــــزة

يوجد في حرم الجامعة الشــــــــــرقي والغربي، 

مجموعة من قاعات المؤتمــــــــرات واالحتفاالت 

المجهزة بأحث التقنيات والوسائل الصـــــــوتية، 

ومنها: 

- قاعة المرحوم المهندس الدكتور هاني الشوا

والممولة من بنك فلسطين.

 .USAID قاعة “بيسان” والممولة من

- قاعة المؤتمرات

2013-2014
101حصــاد



إعداد:

دائرة العالقات العامة واإلعالم 


