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يســرني أن أبــارك لكــم جميعــًا نجاحكــم واجتيازكــم الثانويــة العامــة باقتــدار وتمييــز ، وأدعــو اهلل عــز وجــل لكــم بالمزيــد 
ــم  ــز بك ــي تعت ــزة الت ــر – غ ــة األزه ــاب جامع ــي رح ــم ف ــًا بك ــة، أه ــة الجامعي ــة الدراس ــي مرحل ــوق ف ــاح والتف ــن النج م

وبانتســابكم إليهــا .

تقفــون اليــوم علــى عتبــة جديــدة مــن عتبــات البــذل والعطــاء، ففــي كل ســنة مــن ســنوات تعليمكــم يجــب أن يكــون لكــم 
فيهــا نقلــة نحــو التميــز والتفــوق ، متطلعيــن إلــى طمــوح وأمــل جديــد .

لهــذا .. تهيــأت الجامعــة وأعــدت عدتهــا الســتقبالكم وإيجــاد بيئــة تعليميــة جــادة وجذابــة وممتعــة لكــم ، كيــف ال وأنتــم 
شــركاء مســيرتنا وحلفــاء نجاحنــا .

إن النجــاح الــذي نتطلــع إليــه ينبــع مــن التــزام الجميــع بقيــم التعــاون والتكامــل – االبتــكار– العمــل الجماعــي – الريــادة 
ــة  ــة بالجامع ــية واإلداري ــن التدريس ــي دور الهيئتي ــا يأت ــدة ، وهن ــاق الحمي ــادل واألخ ــرام المتب ــة يســودها االحت ــي بيئ ف
فــي توفيــر البيئــة التعليميــة المائمــة التــي تشــجع الطلبــة علــى التفــوق واإلبــداع والمبــادرة ، وتأهيلهــم ليصبحــوا قــادة 

المســتقبل ورواد التطــور.



ــد األكاديمــي واإلداري والعمرانــي إال  ــى الصعي ــذي تشــهده جامعــة األزهــر – غــزة عل بالرغــم مــن التنامــي المتســارع ال
ــدرات  ــة الق ــا لتنمي ــائل التكنولوجي ــدث وس ــة وأح ــات المتاح ــائل واإلمكان ــة الوس ــتثمار كاف ــن اس ــغلنا ع ــن يش ــك ل أن ذل
ــوق  ــطيني وس ــع الفلس ــات المجتم ــع احتياج ــق م ــا يتواف ــم بم ــطتهم ، وإعداده ــم أنش ــا ودع ــة لطلبتن ــة والمعرفي العلمي
العمــل الوطنيــة ، ليكونــوا قادريــن علــى أداء االســتحقاق الوطنــي فــي البنــاء والتطــور والنمــو المجتمعــي وبنــاء مؤسســات 

ــة الفلســطينية المســتقلة. ــة الوطني الدول

مرحبــًا بكــم جميعــًا فــي جامعــة األزهــر – غــزة لتحيــوا حيــاة جامعيــة ملؤهــا الحيويــة والنشــاط والفاعليــة ، تمنياتنــا لكــم 
بالتوفيــق ورحلــة جامعيــة تنعــم بالــود والحــب والمثابــرة واإلقبــال العلمــي والمعرفــي .

واهلل ولي التوفيق







رئيس الجامعةاألستاذ الدكتور/عبدالخالق عبدالرحمن الفرا
نائب الرئيس للشئون األكاديميةاألستاذ الدكتور/سامي إسماعيل مصلح

نائب الرئيس للشئون اإلدارية والماليةالدكتور / مروان سليم األغا
عميد البحث العلمياألستاذ الدكتور/محمد صاح أبو حميدة

عميد الدراسات العلياالدكتور / أمين توفيق حمد
عميد التخطيط والجودةالدكتور / علي حسن أبو زيد

عميد القبول والتسجيلالدكتور / مؤمن محمد رمضان الحنجوري
عميد شئون الطلبةالدكتور / مدحت محمد سعد اهلل

عميد كلية الشريعةاألستاذ الدكتور/محمد مصطفى نجم
عميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةاألستاذ الدكتور /منصور نصر اللوح

عميد كلية العلوماألستاذ الدكتورة / أمل محمد الكحلوت
عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلوماتالدكتور / علي سعيد عوض

عميد كلية الزراعة والبيئةالدكتور / أحمد أنور أبو شعبان
قائم بأعمال عميد كلية الصيدلةالدكتور/ كنعان الوحيدي

عميد كلية التربيةالدكتور / محمد محمد عليان
عميد كلية الحقوقالدكتور / ساهر إبراهيم الوليد

قائم بأعمال عميد كلية الطبالدكتور / عصمت عبد الرحمن أبو عساكر
قائم بأعمال عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةالدكتور / محمد جودت فارس

قائم بأعمال عميد كلية طب األسنانالدكتور / وسيم بهجت مشتهى
قائم بأعمال عميد كلية العلوم الطبية التطبيقيةالدكتور / خالد محمود أبو شاب





2018 - 2017





2018  -  2017





الدكتور : مؤمن محمد رمضان الحنجوري
عميد القبول و التسجيل













عميد القبول والتسجيل د. مؤمن محمد رمضان الحنجوري  

مدير القبول والتسجيل أ. روضة حمدي جعرور   

مساعد مدير أ. ضياء محمد مطر    

مسؤول قسم الخريجني أ. أكرم محمد أبو حامم   

رئيس قسم الكليات العلمية أ. عدنان عطية العجرمي   

رئيس قسم الكليات األدبية أ. إيناس زيك البحييص   

رئيس قسم الطلبة الجدد أ. غادة ياسني اسليم    

رئيس قسم األرشيف أ. سعيد يوسف دحالن    

مسجل كلية أ. سامهر جابر السعيدين   

مسجل كلية أ. محمود أنور زين الدين   

مسجل كلية أ. محمد محمد فضل سامل   

إداري أ. إبراهيم خليل البزم   

إداري أ. عالم عبد الكريم الرفايت   

إداري أ. محمد أحمد الرتتوري   

إداري أ. نارص عطية الكردي   

سكرتري أ. نزار محمد املقيد    

سكرترية أ. عزية أحمد أبو زايدة   

موظف الخدمات املعاونة أسامة خالد رشيم    
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مدرب رياضي أ. سامي الداعور    
مدرب رياضي أ. محمد السدودي    

سكرتيرة أ. هويدا عادل الزميلي   



- األسرى المحررين )اإلعفاء لألسير المحرر فقط(

- إعفاء معهد األمل لأليتام
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لغة إنجليزية فرعي ترجمة
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