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التقديرات المالية لتأهيل مباني جامعة األزهر 
جراء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة يوليو 2014

إعداد 
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بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات و المكتب الهندسي
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تمهيد

ــزة• ــاع•غ ــرض•قط ــو•2014•تع ــهر•يولي ــن•ش ــابع•م ــي•الس ف
لعــدوان•وحشــي•وهمجــي•بــكل•مــا•تحمــل•هــذه•الكلمــات•مــن•

معــان•مــن•قبــل•قــوات•االحتــال•االســرائيلية.

•وامتــد•حتــي•الســادس•والعشــرين•مــن•اغســطس•2014،•
ــي• ــوا•ألق ــرا•وج ــرا•وبح ــدوان•ب ــا•كان•الع ــون•يوم ــان•وخمس اثن
فيــه•مــن•المــواد•المتفجــرة•مــا•يزيــد•عــن•خمــس•قنابــل•نوويــة••
ليخلــف•االف•الشــهداء•والجرحــي•ودمــاراً•شــاماً•فــي•المبانــي•
واالنشــاءات••)•اثنــان•ونصــف•مليــون•طــن•مــن•الــركام•(•مــس•
ــة•والخاصــة•ال•ســيما•القطاعــات• ــد•مــن•المنشــآت•العام العدي

الحيويــة•التــي•تقــدم•الخدمــات•العامــة•لإلنســان•الفلســطيني•
بقطــاع•غــزة.•ولقــد•ألحقــت•آلــة•الدمــار•التــي•اصبحــت•عنــوان•
تقديراتهــا• وصلــت• جســيمة• أضــرار• االســرائيلي• للجيــش•

ــاً•كخســائر•مباشــرة. ــار•دوالراً•أمريكي ــي6•ملي ــة•ال المبدئي
مــن•ضمــن•هــذه•المؤسســات•التــي•تعرضــت•للعــدوان•
ــى•أضــرار•جســيمة• جامعــة•األزهــر•-•غــزة•حيــث••تعرضــت•إل
فــي•مبانيهــا،••بعــد•أن•تســنى•القيــام•بجــوالت•ميدانيــة•لكافة•
المقــرات•والمبانــي•التابعــة•للجامعــة•فقــد•اتضــح•أن•هنــاك•
دمــار•هائــل•للعديــد•مــن•مبانــي•الجامعــة••فــي•مقراتهــا•

ــون•( ــت•حان ــة•،•بي ــزة،•المغراق ــة•)غ الثاث
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أوالً:•االضرار•التي•لحقت•بالمباني•الرئيسية•لجامعة•االزهر•بمدينة•غزة•وتقدير•
التكلفة•المالية•.

األضــرار•الناجمــة•ســواء•فــي•مبانــي•الكتيبــة•أو•فــي•الجــزء•
ــائية• ــن•إنش ــم•تك ــر•ل ــد•الناص ــال•عب ــارع•جم ــى•ش ــل•عل المط
ــم• ــا•نج ــر•،•وإنم ــكل•مباش ــي•بش ــتهدف•المبان ــم•تس ــث•ل حي
ذلــك•عــن•القصف•العشــوائي•واســتهداف•وقصف•المؤسســات•

والمبانــي•العامــة•والخاصــة•المحيطــة•بالجامعــة•ممــا•ادى•
الــى•حــدوث••أضــرار•جســيمة•علــى•أعمــال•التشــطيب•خاصــة•
ــد• ــى•العدي ــة•ال ــة•اضاف ــقف•العازل ــوم•،•االس ــاج•واأللمين الزج

ــه. ــدات•وخاف ــزة•والمع ــن•االجه م
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جدول•المباني•الرئيسية•و•تقدير•التكلفة•المالية•ألضرار•المباني•الرئيسية•-•غزة

التكلفة االجاملية $اسم املبنى

أوال الكليات العلمية

A1 486779.52تكلفة أرضار املبنى املركزي

A2 215940.24تكلفة أرضار مبنى ادارة الكليات العلمية

A3163748تكلفة أرضار مبنى املختربات الجديد

79943.68تكلفة أرضار كراج الجامعة مع السيارات

A4 73640.12تكلفة أرضار مبنى املختربات القديم

A5 86499.44تكلفة أرضار مبنى القبول والتسجيل ووحدة تكنولوجيا املعلومات

35369.36تكلفة أرضار قاعة الشيخ عواد وغرف ادارية اسبست

53832.48تكلفة أرضار مظلة كافترييا الكليات العلمية واملكتب الهنديس ومكتبة الطالب

1195752.84االجاميل

ثانيا مباين الكليات االدبية

K3 101134.4تكلفة أرضار مبنى محارضات الكليات االدبية

K1 32041.12تكلفة أرضار مبنى محارضات الطالبات

47213.44تكلفة أرضار املبنى K5 عامدات الكليات االدبية

 K6 12175.6تكلفة أرضار قاعات املحارضات

K2 7114تكلفة أرضار قاعات االسبست

180868تكلفة أرضار املكتبة املركزية )مكتبة جواهر الل نهرو(

380546.494االجاميل

اإلجاميل الكيل : 
1576299.33 مليون وخمسامئة وست وسبعون ألفاً ومائتان وتسعة وتسعون دوالراً أمريكيا و ثالثة وثالثني سنتاً
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ثانيا•:•االضرار•التي•لحقت•بمبني•الملك•الحسن•الثاني••للعلوم•البيئية•و•الزراعية•– 
المغراقة•و•تقدير•التكلفة•المالية.

ــي•الجامعــة• قامــت•الجامعــة•بوضــع•حجــر•االســاس•لمبان
الجديــدة•فــي•أرض•المغراقــة•فــي•العــام•2007،•ثــم•تــم•إعــداد•
مخطــط•هيكلــي•لمبانــي•الجامعــة•يشــمل•جميــع•كليــات•
الجامعــة•مــن•قبــل•شــركة•خطيــب•و•علمــي-•أحــد•أشــهر•
ــذ• ــي•تنفي ــدء•ف ــم•الب ــن•ث ــي،•و•م ــم•الهندس ــركات•التصمي ش
مبنــى•الملــك•الحســن•الثانــي•للعلــوم•البيئيــة•والزراعيــة••
ــادس• ــد•الس ــرب•محم ــك•المغ ــة•مل ــن•جال ــم•م ــل•كري بتموي
تخليــداُ•لذكــرى•والــده،•و•يعتبــر•هــذا•المبنــى•تحفــة•معماريــة•

تجســد•العاقــة•بيــن•البلديــن•الشــقيقين•المغرب•و•فلســطين.
ــث• ــة،•حي ــف•صاروخي ــدة•قذائ ــى•لع ــذا•المبن ــرض•ه تع
أصابــت•هــذه•القذائــف•الواجهــة•الشــرقية•للمبنــى•و•إخترقــت•
ــدوث• ــى•ح ــذي•أدى•ال ــر•ال ــي•.•األم ــن•المبن ــرقي•م ــزء•الش الج
ــاه. أضــرار•جســيمة•فــي•المبنــى•كمــا•يتضــح•مــن•الصــور•أدن
جديــر•بالذكــر•ان•هــذا•المبنــى•الــذي•ينشــا•فــي•المغراقــة•
كان•مــن•المفتــرض•اســتامه•فــي•نهايــة•شــهر•أغســطس،•ممــا•
أدى•الــى•تعطيــل•بــدء•الدراســة•للعــام•األكاديمــي•2015/2014



8



9

االجاميل $سعر الوحدة $الكميةالوحدةالبند

األعامل الداخلية

170007000مقطوعيةتنظيف املبنى من مخلفات القصف + تنظيف خالل العمل + تنظيف بعد العمل

150005000مقطوعيةاصالح اجزاء الخرسانة املترضرة

10002727000م2صيانة قصارة داخلية + اعادة دهان بالكامل

1500500مقطوعيةمعالجة الفاصل بني الحزام والبناء يف الحائط الجنويب الطابق الثاين

70523640م2صيانة االجزاء املترضرة من املباين

4005220800م2صيانة االجزاء املترضرة من البورسيالن

5130650م2صيانة االجزاء املترضرة من الرخام الخلييل

580400م.طالدرج الخارجي الجهة الرشقية

5180900م2بالط جرانيت الفندربلو )املمر الخارجي الرشقي(

200357000م2استبدال االماكن التالفة من سقف معلق من بالطات الجبس

2040800م2استبدال االماكن التالفة من سقف معلق من بالطات كالسيوم سليكات

90403600م2استبدال االماكن التالفة من سقف معلق من الواح الجبس

129002900مقطوعيةصيانة عامة لالسقف املستعارة

108008000عدداستبدال ابواب خشب املترضرة يف املبنى 

115001500مقطوعيةمعايرة وصيانة االبواب الخشبية

2020400م.طاستبدال خشب حامية

1800800مقطوعيةصيانة اعامل العزل عىل السطح

األعامل الخارجية

3504014000م2اصالح قصارة خارجية + دهان ستون فينيش عىل كامل الواجهة املترضرة

801209600م2استبدال سقف الكرميد املترضر  بالكامل

601006000م2استبدال بالطات الكرميد التالفة

101001000م2صيانة خشب نتفيدر

130003000مقطوعيةصيانة الواجهة الجنوبية املترضرة من االعىل

GRC E4H 320006000وحدة3 وحدات

GRC E4B 170007000وحدة

140004000مقطوعيةGRC اقواس + كرانيش الدرج الشاميل

51100حسب كشف االملنيومأعامل أملنيوم

10773حسب كشف الكهرباءأعامل كهرباء

7929حسب كشف امليكانيكأعامل ميكانيك

211292

42258.4-مصاريف ادارية للمقاول املنفذ اثناء فرتة الحرب 

253550.4املجموع الكيل  )$( مأئتان وثالثة وخمسن ألفاً وخمسامئة وخمسني دوالراً أمريكياً و أربعون سنتاً

تقدير•التكلفة•المالية•إلصاح•االضرار•التي•لحقت•بمبنى•الملك•الحسن•الثاني•
للعلوم•الزراعية•- المغراقة.
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االجاميل $سعر الوحدة $الكميةالوحدةالبند

301303900م2زجاج سيكوريت 6ملم

200306000م.طغطا 8100 

1750750وحدةباب 2000 )الصف الرشقي يف الطابق الثاين(

2300600وحدةصيانة باب 2000

1850850وحدةباب السطح

203006000م2صيانة شبابيك سحاب

45002000عدداستبدال شباك رقم 28 )عىل الدرج الشاميل(

3550016500عدداستبدال واجهات 8100 رقم 23

155005500عدداستبدال واجهات 8100 رقم 21

170007000عدداستبدال واجهات 8100 رقم 25

120002000مقطوعيصيانة عامة واعادة معايرة لالملنيوم يف املبنى

51100مجموع أعامل االملنيوم

• • • أعمال•األلمنيوم•

• • أعمال•الميكانيك•
االجاميل $سعر الوحدة $الكميةالوحدةالبند

1100100عددمروحة + مفتاح

13030عددمفتاح

12*12 GRILL18686عدد

TON FPLIT UNITE 2115001500عدد

صيانة عامة للدكتات )شاملة فك واعادة تركيب 

القطع يف االسقف املستعارة املترضرة(
130003000مقطوعي

622132م.طماسورة مونودور 1.5 انش

61166م.طماسورة مونودور 4/3 انش

1245540م.طماسورة مونودور 2.5 انش

33193م.طماسورة رصف 4 انش

1824432م.طماسورة رصف 3 انش

1300300عددكريس افرنجي

1150150عددرجل مغسلة

فحص شبكة املياه والرصف الصحي للتأكد من عدم 

وجود عيوب
115001500مقطوعي

7929مجموع أعامل امليكانيك
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االجاميل $سعر الوحدة $الكميةالوحدةالبند

261383588عددفك + توريد وتركيب نيون مستطيل

271383726عددفك + توريد وتركيب نيون مربع

2138276عددEXITEفك + توريد وتركيب 

1139139عددفك + توريد وتركيب نيون ضد املياه

1481481عددفك + توريد وتركيب ساعة

23264عددفك + توريد وتركيب مفتاح مفرد

2206412عددفك + توريد وتركيب كاشف حريق

13232عددفك + توريد وتركيب ابريز مفرد

15555عددفك + توريد وتركيب ابريز مجوز

فك واعادة تركيب للعنارص يف االسقف املعلقة 

املترضرة والحوائط املترضرة
120002000عدد

10773مجموع أعامل الكهرباء

• • أعمال•الكهرباء•
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ــى•الرئيســي• ــم•تدميرهــا•بشــكل•كامــل•)المبن ــى•اســتهداف•مباشــر•وت ــة•الزراعــة•إل ــة•فــي•كلي ــي•المتبقي تعرضــت•المبان
للكليــة•،•مبنــى•البئــر•،•مبنــى•المولــد••،•المدخــل•الرئيســي•(•بمــا•فيهــا•مــن•معــدات•وأثــاث•وأجهــزة•إلــى•تدميــر•كامــل•بطائــرات•

اإلحتــال••هــذا•اضافــة•الــى•اضــرار•كبيــرة•فــي•الدفيئــات•الزراعيــة•وأعمــال•البنيــة•التحتيــة••.

ثالثاً:•تدمير•المزرعة•التابعة•لكلية•الزراعة•ببيت•حانون•و•تقدير•التكلفة•المالية.•

وقــد•اتخــذ•الجيــش•االســرائيلي•الغاشــم•أرض•الكليــة•مقــرا•
لــه•ليمــارس•عدوانــه•الغاشــم•علــى•اهلنــا•الصامديــن•فــي•بيت•
حانــون•.•جديــر•بالذكــر•أن•كليــة•الزراعــة•قــد•تعرضــت•لتدميــر•
ــة• ــت•الجامع ــث•فرغ ــابقة•،•حي ــنوات•الس ــوال•الس ــج•ط ممنه

للتــو•مــن•اعــادة•ترميــم•المزرعــة•مــن•نتائــج•الحــروب•الســابقة•
بتمويــل•مشــترك•مــن•حملــة•الفاخــورة•و•دول•مجلــس•التعــاون•
ــدة• ــة•-•ج ــامي•للتنمي ــك•االس ــع•البن ــاون•م ــي•بالتع الخليج

تنفيــذ•الهــال•االحمــر•القطــري•.
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التكلفة التقديرية $ التفاصيل البند

أ - البنود اإلنشائية

املبنى الرئييس للكلية

يتكون من طابقني ويشمل عىل عدد من املختربات والقاعات الدراسية ومكتبة عامة 

-املساحة االجاملية 950 م2 

-التكلفة االنشائية للمرت املربع  $430

408,500.00

إنشاء غرفة البرئ بدل املهدومة  شامال 

طبلون الكهرباء 

مبنى مبساحة 120 م2 مشطب تشطيبا كامال يوجد به برئ املياه الرئييس وطبلون الكهرباء  

-تكلفة املرت املربع $550
66,000.00

مبنى املولد الكهربايئ

مبنى من طابق واحد يوجد به املولد الرئييس للمزرعة مبساحة  96 م2 يشمل مولد كهرباء 

بطاقة kva 420 مع اللوحات الكهربائية لتشغيل مضخة املياه واملزرعة وخدمة الكلية 

بسبب االنقطاع املتكرر للتيار الكهربايئ تكلفة املرت املربع 790 $

75,840.00

اعادة إنشاء غرف األمن واالستقبال 

وتوابعها وتاثيثها

مبنى عند مدخل املزرعة مكون من طابق مبساحة 70 م2 مؤثث بالكامل يتم فيه مراقبة 

الداخل والخارج للمزرعة وفتح البوابات الرئيسية -هو مقر االمن باملزرعة  تكلفة املرت املربع 

480 دوالر ارمرييك 

33,600.00

6,000.00عدد 2 بوابة الئيسية والفرعية ، التقدير لكل بوابة 3,000$ ترميم البوابات الخارجية

ترميم بركة املياه 
إعادة تأهيل وترميم بركة املياه )بالط - حديد حامية - خزان مياه )باطون( - وتوابعها من 

متديدات وباطون ومظلة السعر التقديري $30,000.0
30,000.00

27,000.00ترميم الشبابيك واالسقف وحديد الحامية ----الخ السعر التقديري 27000.0 $ ترميم بيت التعبئة والتخزين 

22,100.00الطول االجاميل 170 مرت طويل ، تكلفة املرت الطويل 130 $ السور الخارجي 

اعادة تركيب وتصليح الشبك املعدين 

وقواعد من الباطون للتثبيت
4,160.00الطول االجاميل 260 مرت طويل ، تكلفة املرت الطويل 16 $ 

24,000.00لفرق املنسوب ، الكمية 75 م3 ، تكلفة املرت املكعب 320 $ جدران استنادية

6,000.00التكلفة املتوقعة 6000$ترميم خزان املياه تحت االرض 

10,000.00لزوم حفظ املنتجات الزراعية لحني تسويقها  ، املساحة االجاملية 45 م3ترميم ثالجة التخزين

40,000.00بدل املهدوم كامال برئ املياه

25,000.00اعادة ترميم املدمر منها ، املساحة االجاملية =500 م2، تكلفة املرت املربع 50 $تعبيد الطرق الداخلية

تسوية االرض
تسوية االرض وتهيئتها للزراعة  املساحة االجاملية 30000 م2 ، التكلفة للمرت املربع 1.1 

دوالر
33,000.00

18,000.00ازالة مخلفات ملباين واملنشات املدمرة بكلية الزراعةازالة املخلفات

35,000.00كهرباء، ماء،مياه االمطار ، انارة اعامل البنية التحتية

8,000.00انشاء بيت بالستيك جديد بدل املهدم مساحة 500 م2بيوت بالستيك-

9,000.00ترميم بيت بالستيك مساحة 1500 م2 ، تكلفة املرت املربع 6 $ ترميم بيت بالستيك

881,200.00

ب-املزروعات

4,000.00-مزوروعات داخل الدفئيات )شامم(

5,000.00-مزوروعات داخل الدفئيات )بندورة(

4,000.00-أشتال زعرت ومرامية

4,000.00-اشتال زيتون

2,000.00-أشتال زينة

19,000.00

900,200.00اجمــايل البنود اإلنشائية و املزروعات : تسعامئة ألف ومائتا دوالراً أمريكياً

تقدير•التكلفة•المالية•إلعادة•بناء•مزرعة•بيت•حانون
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11576299.33 - إجاميل تقدير التكلفة ألرضار املباين الرئيسية غزة 

2253550.4 - إجاميل تقدير التكلفة ألرضار مبنى امللك الحسن الثاين

3900,200.00 - إجاميل تقدير التكلفة ألرضار مزرعة بيت حانون

اإلجاميل العام : 

  مليونان وسبعامئة وثالثني ألفاً وتسعة و أربعني دوالراً أمريكياً وثالثة وسبعني سنتاً
2730049.73

إجمالي•الخسائر•التي•تعرضت•لها•جامعة•األزهر-•غزة•
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عناوين•وأرقام•حسابات•جامعة•االزهر••-•غزة

تفاصيل•الحساب•البنكي•لجامعة•االزهر••-•غزة

جامعة•األزهر•–•غزة•-•فلسطينالــمـؤسـســــة•:

اصاح•االضرار•التي•لحقت•بمباني•جامعة•األزهر••جراء•العدوان•اإلسرائيلي•2014اســـم•المشـــروع••:

أ.د.•عبد•الخـالق••الفراالشـخــص•المسئـــول•:

رئيس•جامعة•األزهر••-•غزةلقبـه•:

Presidentoffice@alazhar.edu.ps البريد•االلكتروني•:

2641890•-•8•-•970••+الـتليفـون:•

8558585•-•59•-•970•+جـــوال•:•

2641888•-•8•-•970•+الفــــــاكـــس•:

Account Number  223887

Bank Name  Bank of Palestine P.L.C

Bank Number  89

Branch Number  458

Branch Name  Ramallah Branch

Swift Code  PALSPS22

IBAN USD PS98PAL045802238870013000000
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جامعة•األزهر•في•سطور

ــام•1991• ــة•أنشــئت•ع جامعــة•األزهــر•هــي•مؤسســة•وطني
بقــرار•مــن•فخامــة•رئيــس•دولــة•فلســطين••القائــد•ياســر•عرفات•
ــد• ــن،•وق ــذا•الوط ــاء•ه ــي•ألبن ــم•العال ــة•التعلي ــم•خدم لتقدي
بــدأت•بكليــة•واحــدة•هــي•كليــة•الشــريعة•تاهــا•تطــور•كبيــر•
حتــى•تاريخــه•حيــث•بلــغ•عــدد•الكليــات•اثنــا•عشــر•كليــة•هــي:
الحقــوق،•االقتصــاد•والعلــوم•اإلداريــة،•التربيــة،•اآلداب•
المعلومــات،• وتكنولوجيــا• الهندســة• اإلنســانية،• والعلــوم•
الطــب•البشــري،•طــب•األســنان،•العلــوم،•الزراعــة•والبيئــة،•
ــغ• ــد•بل ــة،•وق ــريعة،•الصيدل ــة،•الش ــة•التطبيقي ــوم•الطبي العل
عــدد•الطلبــة•حوالــي•ســتة•عشــر•ألــف•طالــب•فــي•الفتــرة•
الصباحيــة،•إضافــة•إلــى•الكليــة•المتوســطة•أربعــة•آالف•طالــب•
فــي•الفتــرة•المســائية•كمــا•بلــغ•عــدد•العامليــن•فيهــا•حوالــي•

واألكاديميــة،• اإلداريــة• الهيئتيــن• فــي• وســبعين• ســتمائة•
وتقــدم•الجامعــة•برامــج•الماجســتير•فــي•عــدة•تخصصــات•
الوطــن• وبهــا•عــدة•مراكــز•متخصصــة•لخدمــة•مؤسســات•

كاألغذيــة،•الميــاه،•األدويــة•
لمزيــد•مــن•المعلومــات•عــن•الجامعــة•يمكــن•زيــارة•موقــع•

.www.alazhar.edu.ps•الجامعــة•علــى•االنترنــت
ــال•ثقــة• ــى•أن•تن ــذ•نشــأتها•األول اســتطاعت•الجامعــة•ومن
العديــد•مــن•المموليــن•والجهــات•المانحــة•العربيــة•والدوليــة•
لدعــم•مشــاريعها•التطويريــة•ســواء•فــي•مبانيهــا•القديمــة•او•
فــي•المبانــي•الجديــدة•التــي•يجــري•تنفيذهــا•حاليــا•فــي•ارض•
المغراقــة•مثــل•تجمــع•مجلــس•التعــاون•الخليجــي•بالتعــاون•

مــع•البنــك•اإلســامي•للتنميــة-•جــدة
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3

1

2

1•:•الحرم•الجامعي•بمدينة•غزة.
2•:••الحرم•الجامعي•بالمغراقة.

3•:••مزرعة•كلية•الزراعة•بمدينة•بيت•حانون.

خريطة مواقع حرم جامعة األزهر في قطاع غزة 
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مخطط•عام•لمباني•الجامعة•الرئيسية•بمدينة•غزة
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مخطط•عام•لمباني•الجامعة•بالمغراقة
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مخطط•عام•لمزرعة•بيت•حانون
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صورة جوية لمبنى الملك الحسن الثاني - المغراقة
 ) قيد التنفيذ (
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إعداد 
وحدة المشاريع - جامعة األزهر - غزة

بالتعاون مع دائرة تكنولوجيا المعلومات و المكتب الهندسي


