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يسرين أن أقدم لكم الحصاد السنوي
للعــام الجامعــي  ،2017/2016عــام
آخــر مــن العمــل المتواصــل لتحقيــق
أهداف الجامعة ورسالتها ،استقبلت
الجامعــة يف هــذا العــام  4094طالب ـا ً
وطالبــة ،التحقــوا للدراســة يف كليــات
الجامعــة وبرامجهــا المتعــددة،
وخرجــت  2142مــن الطلبــة بعــد أن
أتمــوا متطلبــات التخــرج بنجــاح،
ليشــقوا طريقهــم نحــو العمــل أو
الدراســات العليــا.

نفتخــر بهــذا اإلقبــال المتنامــي للدراســة بجامعتنــا ،وثقــة
المجتمــع العاليــة بكفاءتهــا وجــودة التعليــم فيهــا ،والــذي نعتبــره
حجــر األســاس يف بنــاء هــذا الصــرح التعليمــي الوطنــي منــذ ســتة
وعشــر ين عام ـاً.
عــام ملــيء بقصــص النجــاح علــى كافــة المســتويات ،عقــدت
خاللــه مؤتمــرات دوليــة علميــة محكمــة وورش عمــل ونــدوات
علميــة ،والكثيــر مــن الفعاليــات الهامــة التــي تخــدم المجتمــع
بشــكل علمــي مــدروس وفاعــل.
إنــه توفيــق هللا ،وحصــاد جهــود العاميــن يف الهيئتيــن األكاديميــة
واإلدار يــة بالجامعــة ،وبرغــم الظــروف الصعبــة التــي نعيشــها
يف قطــاع غــزة علــى كافــة المســتويات ،إال أن العطــاء مســتمر
وسيســتمر بعــون هللا.
أ.د .عبد الخالق عبد الرحمن الفرا
رئيس الجامعة

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

اتفاقيات
وتعاون

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

اتفاقيات
وتعاون

الجامعة تشارك في توقع مذكرة تعاون مع معهد دراسات التنمية

5/9/2016

مذكرة تفاهم بين كلية الزراعة
وشركة (  ) H&Mالمتخصصة
بإنتاج البذور الزراعية
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وقعــت كليــة الزراعــة والبيئــة بالجامعــة
مذكــرة تفاهــم مــع شــركة ()M&H
المتخصصــة بإنتــاج البــذور الزراعيــة ،بهــدف
تبــادل الخبــرات وتحقيــق خدمــة ألعضــاء
الهيئة التدريسية وطلبة الكلية والمزارعين
بشــكل مــن خــال التعــاون يف مجــال البحث
العلمــي التطبيقــي الزراعــي ،وتقضــي
االتفاقيــة بتوفيــر الشــركة البــذور الزراعيــة
ألصنــاف متنوعــة بمــا يكفــي لزراعــة أر بــع
دونمــات تخصصهــا كليــة الزراعــة ،إلجــراء
التجــارب ومتابعــة االصنــاف المزروعــة
وتدر يــب الطلبــة علــى الممارســات الزراعيــة
لهــذه االصنــاف الشــائعة ،مقابــل أن قــوم
الكليــة بتقييــم االنتــاج كم ـا ً ونوع ـا ً للحكــم
علــى جــودة المنتجــات لألصنــاف الجديــدة.

5/9/2016

مذكرة تفاهم مع مركز عالج العقل والجسم
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وقعــت الجامعــة مذكــرة تفاهــم مــع مركــز عــاج العقــل
والجســم بهــدف تنفيــذ مشــروع «دمــج عــاج العقــل
والجســم يف جامعــات غــزة ومرا كــز الرعايــة النفســية
التابعــة لــوزارة الصحــة « المنفــذ مــن قبــل مركــز عــاج
العقــل والجســم بالشــرا كة مــع برنامــج األمــم المتحــدة
اإلنمــايئ ( )UNDPبتمويــل كر يــم مــن صنــدوق قطــر
للتنميــة ( )QFFDمــن خــال برنامــج الفاخــورة التابــع
لمؤسســة التعليــم فــوق الجميــع -قطــر.

كلية الحقوق توقع مذكرة تفاهم مع كلية القانون بجامعة غزة
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وقعــت كليــة الحقــوق بالجامعــة وكلية القانون
بجامعــة غــزة مذكــرة تفاهــم وتعــاون ،بهــدف تعز يــز
التعاون والتشــبيك بين المؤسســات األكاديمية وهو
أحــد أهــداف مشــروع «رؤي جديــدة لتطويــر التعليــم
القانــوين» المنفــذ مــن خــال العيــادة القانونيــة
بكليــة الحقــوق بجامعــة األزهر-غــزة بالشــرا كة مــع
«سواســية« البرنامــج المشــترك لبرنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمــايئ وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة
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المحتويات
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وقعــت الجامعــة مذكــرة تعــاون مــع معهــد
دراســات التنميــة ،لتنفيــذ مشــروع تعز يــز حقــوق
الشــباب المســتجيبة للعهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،ويهــدف المشــروع
إىل تعز يــز حقــوق الشــباب المســتجيبة للعهــد الــدويل
للحقــوق المدنيــة والسياســية ( ،)ICCPRوذلــك
خــال الفتــرة  ،2019-2016وصــوال ً لــدور أ كبــر للشــباب
يف األحــزاب السياســية الفلســطينية والشــبكات
والمجموعــات الشــبابية ،وتمكينهــم مــن ممارســة

لألسفل

تعز يــز ســيادة القانــون :العدالــة واألمــن للشــعب
الفلســطيني « ،»2014-2017وتقضــي االتفاقيــة
بضــرورة العمــل علــى نقــل خبــرة وعمــل العيــادة
القانونيــة لكافــة المؤسســات األكاديميــة ،والتشــبيك
األكاديمــي لتبــادل الخبــرات العمليــة والعلميــة بمــا
يســاهم يف خدمــة الطلبــة ،والمســاعدة علــى تطويــر
وتنميــة قــدرات طلبــة الحقــوق ،والعمــل علــى رفعــة
وتطويــر القطــاع التعليمــي.

اتفاقية تعاون بين الهالل
األحمر القطري والجامعة
وقــع الهــال األحمــر القطــري
اتفاقيــة تعــاون مشــتركة مــع
الجامعــة ،بهــدف تنفيــذ مشــروع
تجهيــز مختبــرات طبيــة متخصصــة
يف مؤسســات التعليــم الطبــي يف
قطــاع غــزة ،وجــرى توقيــع مراســم
االتفاقيــة يف مقــر الهــال األحمــر
القطــري بمدينــة غــزة ،وتقضــي
بتطويــر المرا كــز البحثيــة والعلميــة
بالجامعــة ،وبموجــب هــذه االتفاقيــة
ســيتم دعــم الجامعــة لتجهيــز
مختبــر للســموم بكفــاءة عاليــة
تســاهم يف تحســين جــودة الرعايــة
الصحيــة وســرعة االســتجابة يف
حــاالت الطــوارئ ،وذلــك بالتعــاون
مــع الجامعــة اإلســامية والكليــة
الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة.

حقوقهــم السياســية المكفولــة بموجــب العهــد
الــدويل للحقــوق المدنيــة والسياســية ،وتمكينهــم
مــن المشــاركة السياســية بشــكل حــر وعــادل يف
عمليــة صنــع القــرار بطريقــة مســتدامة ،كذلــك
تعز يــز الثقافــة الحقوقيــة لــدى الشــباب بحقوقهــم
السياســية وتعميــق مشــاركتهم يف أنشــطة الضغــط
والمناصــرة والرقابــة علــى أداء الفاعليــن الرســميين
يف مجــال حمايــة حقوقهــم السياســية.
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اتفاقية تعاون مع الممثلية التشيكية لدعم برنامج الدكتوراه
في الكيمياء
وقعــت جامعــة األزهــر – غــزة مــع مكتــب التمثيــل التشــيكي اتفاقيــة تفاهــم وتعــاون مشــترك تهــدف
إىل دعــم وتجهيــز بعــض مختبــرات قســم الكيميــاء ،خاصــة أن جامعــة األزهــر هــي الجامعــة الوحيــدة
يف القطــاع التــي تمنــح درجــة الدكتــوراه يف الكيميــاء.
ووقــع االتفاقيــة عــن الجامعــة األســتاذ الدكتــور ســامي مصلــح نائــب رئيــس الجامعــة للشــئون
األكاديميــة ،وعــن مكتــب التمثيــل التشــيكي الســيدة ســلفا بافلســوفا منســقة التعــاون التطويــري يف
الممثليــة ،وتقضــي االتفاقيــة بضــرورة توثيــق جســور التعــاون بيــن الجامعــة و الممثليــة لتتويــج مــا
تــم انجــازه مــن ز يــارات ســابقة ،وتــم التطــرق إىل دعــم ســبل التعــاون األكاديمــي مــن تبــادل طــايب و
معــريف بيــن الجامعــة والجامعــات التشــيكية يف مجــاالت عــدة
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كلية العلوم الطبية التطبيقية توقع اتفاقية مع مؤسسة أطباء بال
حدود
وقعــت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة اتفاقيــة تعــاون مــع مؤسســة أطبــاء بــا حــدود بموجبهــا
يتــم تدر يــب طلبــة قســم العــاج الطبيعــي يف عيــادات المؤسســة المنتشــرة يف قطــاع غــزة ،وحضــر
مرا ســم التوقيــع الدكتــور خا لــد أبــو شــاب عميــد الكليــة والدكتــور محمــد نصــر رئيــس قســم العــاج
الطبيعــي ورؤســاء األقســام بالكليــة ،والســيد باتر يــك مــازا المنســق العــام لمؤسســة أطبــاء بــا حــدود
يف قطــاع غــزة.

الجامعة توقع اتفاقية تفاهم مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل
والحماية االجتماعية للعمال
وقعــت جامعــة األزهر-غــزة والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة االجتماعيــة للعمــال اتفاقيــة
تفاهــم بهــدف التعــاون وتبــادل نتــاج أبحــاث طلبــة الماجســتير والبحــث العلمــي ،الــذي تــم انتاجــه
يف الجامعــة و المتعلــق يف المجــاالت ذي االهتمــام المشــترك ،وتوجيــه رســائل الماجســتير باتجــاه
احتياجــات الســوق مــن األبحــاث ،وتتضمــن اإلتفاقيــة تطو يــر البحــث العلمــي ،وتطو يــر أفــكار مشــار يع
وبرامــج بحثيــة ر ياديــة تهــدف إىل تطو يــر االقتصــاد ،وز يــادة خلــق فــرص عمــل للمتعطليــن و الباحثيــن
عــن فــرص للعمــل ال ســيما الخر يجيــن والخر يجــات ،باإلضافــة إىل بنــاء قــدرات المعنيــن الزراعيــن
وتقديــم الفــرص لهــم تمكنهــم مــن تطو يــر مهاراتهــم ومســاعدتهم يف تطو يــر مشــار يع إنتاجيــة تســاهم
يف خلــق فــرص عمــل ذاتيــة لهــم ،أو توســيع مشــار يعهم الصغيــرة لتســتوعب أ كبــر عــدد مــن األيــدي
العامليــن.

توقيع اتفاقية تعاون مع لجنة االنتخابات المركزية لتنفيذ مشروع
التوعية االنتخابية بالجامعات
وقعــت جامعــة األزهر-غــزة اتفاقيــة تعــاون مــع
لجنــة االنتخابــات المركز يــة لتنفيــذ مشــروع
(التوعيــة االنتخابيــة بالجامعــات) الممــول مــن
االتحــاد األورويب ،بهــدف توعيــة الشــباب وحثهــم

علــى المشــاركة السياســية بشــكل عــام ويف
االنتخابــات بشــكل خــاص ،ورفــع نســبة المشــاركة
يف االنتخابــات المقبلــة وتعز يــز الوعــي االنتخــايب
لــدى فئــات مختلفــة مــن الجمهــور الفلســطيني.

احتفاالت

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

احتفاالت

المحتويات

شاهد

5/9/2016

كلية الطب تحتفل بطلبتها
الجدد للعام الجامعي
2017/2016
احتفلــت كليــة الطــب بالتعــاون
مــع االتحــاد العالمــي لطلبــة الطــب
فــرع غــزة ،بطلبتهــا الجــدد للعــام
الجامعــي  ،2016/2017وذلــك
بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى
الجليــل ،ويهــدف الحفــل إىل
الترحيــب بالطلبــة الجــدد و ز يــادة
وعيهــم بالبيئــة الجامعيــة ،وأيض ـا ً
تعريفهــم بالبرامــج األكاديميــة
والنظــام المتبــع يف الدراســة
واالمتحانــات وغيرهــا مــن األمــور
المهمــة التــي تز يــد مــن معلومــات
الطلبــة ،وتخلــل الحفــل عــرض عــدد
مــن األفــام الوثائقيــة التــي تتحــدث
عــن الجامعــة والكليــة واإلتحــاد،
كمــا تــم تكر يــم الدكتــور ســمير
اســماعيل العميــد الســابق للكليــة
علــى جهــوده وعطائــه الكبيــر يف
خدمــة الكليــة وطلبتهــا.

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

كلية الصيدلة تحتفل بطلبتها الجدد للعام الجامعي 2016/2017

22
9

2016

نظمــت عمــادة كليــة الصيدلــة بالتعــاون مــع
االتحــاد العالمــي لطلبــة كليــة الصيدلــة احتفــاال ً
خاصـا ً باســتقبال الطلبــة الجــدد للعــام الجامعــي
 ،2016/2017وذلــك بقاعــة المرحــوم هــاين
الشــوا بمبنــى الجليــل ،ويهــدف الحفــل إىل
الترحيــب بالطلبــة الجــدد و ز يــادة وعيهــم بالبيئــة

الجامعيــة ،وأيضـا ً تعريفهــم بالبرامــج األكاديميــة
والنظام المتبع يف الدراسة واالمتحانات وغيرها
مــن األمــور المهمــة التــي تز يــد مــن معلومــات
الطلبــة ،وتخلــل الحفــل عــرض عــدد مــن األفــام
الوثائقيــة التــي تتحــدث عــن الجامعــة والكليــة
واإلتحــاد.

29
9

2016

كلية التربية تحتفل باختتام
مشاريع« :برنامج تطوير
القيادة والتعلم»

احتفلــت كليــة التربيــة باختتــام مشــاريع
برنامــج تطويــر القيــادة والتعليــم الممــول
مــن مؤسســة االمديســت ،وتخلــل االحتفاليــة
شــرح عــن مراحــل المشــاريع ومــا تــم انجــازه
والنتائــج التــي تــم تحقيقهــا مــن خــال
عــروض تقديميــة تحدثــت عــن مشــروع دمــج
التكنولوجيــا يف التعليــم والتعلــم ومراحلــه
وأهدافــه وكيــف حقــق نجاح ـا ً مبهــرا ً يف رفــع
مســتوى التحصيــل العلمــي لــدى الطلبــة.

28/9/2016

الجامعة تستضيف حفل
توزيع  200حقيبة تقنية
وجهاز الب توب لطلبة
الهندسة المتميزين
حفــل
الجامعــة
اســتضافت
توز يــع  200حقيبــة تقنيــة وجهــاز
الب تــوب علــى طلبــة كليــة
الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات
المتميز يــن ،بتمويــل مــن النــدوة
العالمية للشباب اإلسالمي وتنفيذ
جمعيــة أصدقــاء الطالــب ،وذلــك
يف قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى
الجليــل ،والطلبــة المســتفيدين مــن
هــذا المشــروع هــم طلبــة كليــة الهندســة
أصحــاب المعــدالت الترا كميــة المرتفعــة
وتنطبــق عليهــم شــروط ومعاييــر محــددة
تتعلــق بالوضــع االجتماعــي وغيــره،
وعددهــم  200مــن جامعــات (األزهــر،
اإلســامية ،وفلســطين).

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

العيادة القانونية تحتفل بتخريج سلسلة من الدورات التدريبية

06
10

2016

احتفلــت العيــادة القانونيــة بكليــة الحقــوق بتخر يــج
( )102طالب ـا ً وطالب ـ ًة اســتفادوا مــن البرنامــج
التدريبــي المنفــذ ضمــن أنشــطة مشــروع رؤي
جديــدة لتطو يــر التعليــم القانــوين بالشــرا كة مــع
«سواســية» البرنامــج المشــترك لبرنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمــايئ وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة

تعز يــز ســيادة القانــون :العدالــة واألمــن للشــعب
الفلســطيني (،)2014-2017
حيــث اشــتملت الــدورات العناو يــن اآلتيــة :دورة
حساســية النــوع االجتماعــي ،ودورة المهــارات
القانونيــة ،ودورة تنميــة المهــارات الحياتيــة ،ودورة
تنميــة المهــارات اإلعالميــة.

10
10

2016

24
10

2016

مجلس األمناء يكرم فريق مناظرات الجامعة بمناسبة حصوله على
المركز الثاني على مستوى جامعات الوطن
كــرم الدكتــور عبــد الرحمــن حمــد رئيــس مجلــس
األمنــاء بالجامعــة ،فر يــق مناظــرات الجامعــة
بمناســبة حصولــه علــى المرتبــة الثانيــة علــى
مســتوى جامعــات فلســطين بعــد خــوض الفر يــق

مناظــرة مــع جامعــة الخليــل بالضفــة الغربيــة ،وتــوج
فر يــق األزهــر بالمركــز األول علــى مســتوى جامعــات
قطــاع غــزة والمركــز الثــاين علــى مســتوى جامعــات
الوطــن.

كلية العلوم الطبية التطبيقية تحتفل بالطلبة الجدد 2017/2016

11
10

2016

عمادة التخطيط والجودة تحتفل بتخريج دورة
«البحث عن عمل هو عمل»
احتفلــت عمــادة التخطيــط والجــودة بالجامعــة
بتخر يــج الطلبــة المشــاركين يف الــدورة
التدر يبيــة التــي نظمتهــا العمــادة بعنــوان:
«البحــث عــن عمــل هــو عمــل» ،وتــأيت هــذه
الــدورة يف ســياق الخطــة التطوير يــة التــي
تنفذهــا العمــادة و القائمــة علــى تأهيــل الطلبــة
لالنخــراط يف ســوق العمــل مــن خــال تدر يبهــم

علــى العديــد مــن المهــارات المســاندة ،وتخــرج
( )43مشــاركا ً ومشــاركة مــن طلبــة الجامعــة،
تدر بــوا لمــدة  20ســاع ًة حــول مهــارات الثقــة
بالنفــس والتعر يــف بالــذات واالتصــال
والتواصــل والتشــبيك ،باإلضافــة الجتيــاز
المقابلــة الشــخصية ومهــارات إعــداد الســيرة
الذاتيــة.

10
11

2016

موقع الجامعة

احتفلــت عمــادة كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة
بالطلبتهــا الجــدد يف قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا
بمبنــى الجليــل بالحــرم الشــريق للجامعــة،
وتخلــل الحفــل تقديــم عــرض محوســب عــن

كل قســم مــن أقســام الكليــة قــام بهــا رؤســاء
األقســام ا شــتمل علــى التعر يــف بــكل قســم
وأهدافــه ومســاقاته ومجــاالت العمــل التــي
تنا ســبه .

المحتويات

لألعلى

لألسفل

جامعة األزهر -غزة تؤبن فقيدها المرحوم
األستاذ الدكتور فريد رفيق زقوت
يف حفــل مهيــب وتحــت رعايــة الدكتــور عبــد
الرحمــن حمــد رئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة،
أبّنــت كليــة العلــوم فقيدهــا الراحــل األســتاذ
الدكتــور فر يــد رفيــق زقــوت أســتاذ الكيميــاء
التحليليــة والــذي وافتــه المنيــة يف الثــاين عشــر
مــن شــهر يوليــو للعــام  ، 2016وذلــك يف حفــل
اقيــم بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا ،وخــال الحفــل

تــم القــاء العديــد مــن الكلمــات التــي تعــدد مناقــب
الفقيــد ،كمــا تــم عــرض فيلم ـا ً يلخــص مســيرة
الراحــل الحيايتــة والعلميــة مــن إعــداد دائــرة
العالقــات العامــة واإلعــام بالجامعــة ،ويف ختــام
الحفــل كرمــت الجامعــة زوجــة الدكتــور زقــوت
وأبنائــه بتســليمهم درع الوفــاء لروحــه الطاهــرة
باســم جامعــة االزهــر –غــزة .

20/11/2016

تحت رعاية فخامة الرئيس
محمود عباس رئيس دولة
فلسطين ..الجامعة تحتفل
بيوبيلها الفضي  -مرور
 25عاماً على تأسيسها
يف عــرس وطنــي مهيــب احتفلــت
جامعــة األزهر-غــزة بمناســبة مــرور
 25عام ـا ً علــى تأسيســها (اليوبيــل
الفضــي) ،عقــد الحفــل بســاحة
الحــرم الجامعــي الشــريق ،بحضــور
رؤســاء الجامعة الســابقين ،ورؤساء
الجامعــات والمحافظيــن ،والوجهــاء
ونــواب المجلــس التشــريعي،
ومــدراء البنــوك والشــركات الكبــرى،
وممثلــي الفصائــل والقوى الوطنية
واإلســامية ،وممثلــي المجتمــع
المــدين ،وموظفــي الجامعــة.

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

23/11/2016

االحتفال بتخريج الفوج
الحادي عشر بكلية الطب
احتفلــت كليــة الطــب يف الجامعــة
واإلتحــاد العالمــي لجمعيــات طلبــة
الطب-غــزة بتخر يــج الفــوج الحــادي
عشــر مــن طلبــة الكليــة ،بمشــاركة
الطلبة والخريجين وذويهم  ،وخالل
الحفــل تــم توز يــع الشــهادات علــى
الخريجيــن ،وشــهادات التكر يــم
علــى أعضــاء الهيئــة التدريســية
بالكليــة ،وكذلــك تكر يــم مجلــس
األمنــاء ،وإدارة الجامعــة ،اعتراف ـا ً
بفضلهــم وجهودهــم المتواصلــة
لإلرتقــاء بالكليــة وطلبتهــا ،وتخلــل
الحفــل فيلــم لخريجــي الفــوج
الحــادي عشــر ،وريبورتــاج لالتحــاد
العالمــي لجمعيــات طلبــة الطــب،
وفقــرة فنيــة موســيقية ،وفقــرة
أدبيــة شــعرية ،وفقــرة للدبكــة
التراثيــة الفلســطينية.

16
10

2016

موقع الجامعة

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات تستقبل طلبتها الجدد للعام
الجامعي 2017/2016
نظمــت كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات،
حفــل اســتقبال للطلبــة الجــدد للعــام الجامعــي
2017/2016م ،وذلــك بقاعــة المرحــوم هــاين
الشــوا ،وخــال الحفــل تــم عــرض فيلــم تحــدث
عــن أهــم أنشــطة الكليــة وانجازاتهــا ،كمــا تحــدث

المحتويات

لألعلى

لألسفل

عــن الكليــة وتخصصاتهــا وأقســامها بهــدف ز يــادة
وعــي الطلبــة بالبيئــة الجامعيــة ،وأيض ـا ً تعريفهــم
بالبرامــج األكاديميــة والنظــام المتبــع يف الدراســة
واالمتحانــات وغيرهــا مــن األمــور المهمــة التــي تز يــد
مــن معلومــات الطلبــة.

عمادة التخطيط والجودة تخرج دورة حول آليات الضغط والمناصرة

08
12

2016

احتفلــت عمــادة التخطيــط والجــودة بتخر يــج ()30
مشــاركا ً مــن طلبــة الجامعــة يف دورة تدريبيــة
متخصصــة يف آليــات الضغــط والمناصــرة بالتعــاون
مــع جمعيــة منتــدى التواصــل ،وذلــك يف الفتــرة مــن
 26نوفمبــر وحتــى األول مــن ديســمبر  2016بقاعــة
التدر يــب بالعمــادة بواقــع( )30ســاعة تدريبيــة،

وشــملت الــدورة التعر يــف بمفهــوم الضغــط
والمناصــرة والتحشــيد ،وكيفيــة اســتخدام وســائل
التواصــل االجتماعــي يف إثــارة القضايــا الطالبيــة
والمجتمعيــة بالطــرق الصحيحــة والســليمة،
وكيفيــة تكويــن خطــط منهجيــة للعمــل علــى حــل
المشــكالت.

األنشــطة الثقافيــة
والفنية والرياضية

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

األنشطة
الثقافية
و الفنية
والرياضية

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

22
12

2016

منتخب الجامعة يتوج بطالً
لكأس الجامعات في كرة
القدم
تــوج منتخــب الجامعــة بطــا ً لــكأس الجامعــات
لكــرة القــدم يف قطــاع غــزة ،بعــد فــوزه يف المبــاراة
النهائيــة علــى منتخــب الكليــة الجامعيــة للعلــوم
الطبيــة التطبيقيــة بثالثــة أهــداف مقابــل هدفيــن،
والتــي جمعتهمــا علــى ملعــب الجامعــة االســامية
بغــزة ،وحضــر المبــاراة الختاميــة األســتاذ الدكتــور
عبــد الخالــق الفــرا رئيــس جامعــة االزهر-غــزة،
واألســتاذ الدكتــور عــادل عــوض هللا رئيــس الجامعــة
االســامية ،واألســتاذ الدكتــور رفعــت رســتم رئيــس
الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة ،ومنتخــب
الجامعــة لكــرة القــدم فــاز بشــكل متتــايل علــى
منتخبــات معاهــد الوكالــة وجامعــة فلســطين
وجامعــة غــزة ،وأخيــرا ً فــوزه علــى منتخــب الكليــة
الجامعيــة للعلــوم الطبيــة التطبيقيــة.

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

30
1

2017

العيادة القانونية تنفذ محكمة صورية تتمحور حول
القتل بدافع السرقة
نظمــت العيــادة القانونيــة بكليــة الحقــوق
بالجامعــة ،محكمــة صور يــة تتمحــور حــول
القتــل بدافــع الســرقة ،وذلــك يف قاعــة المرحــوم
هــاين الشــوا ،جــاءت هــذه المحكمــة بهدف تطوير
الطلبــة يف المجــاالت التدريبيــة ،والمســاعدة يف

5
2

2017

وضــع حلــول للقضايــا التــي تمــس المجتمــع،
وتحاكــي القضايــا الواقعيــة يف المجتمــع ،ويف
نهايــة التدر يــب تــم تكر يــم ( )219مــن طلبــة
الكليــة التحقــوا بتدريبــات العيــادة القانونيــة
والمحكمــة الصور يــة.

23

21

3

2017

2

2017

نقابة العاملين تكرم األمهات العامالت بمناسبة يوم األم
ويوم المرأة العالمي
نظمــت نقابــة العامليــن يف جامعــة األزهر-غــزة
احتفــاال ً خاص ـا ً كرمــت فيــه األمهــات العامــات يف
الجامعــة ،وذلــك بمناســبة يــوم األم الــذي يصــادف
الحادي والعشرين من آذار يف كل عام ،ويوم المرأة
العالمــي الــذي صــادف الثامــن مــن نفــس الشــهر،
وخــال الحفــل تــم القــاء العديــد مــن الكلمــات التــي

العيادة القانونية تنظم عرضاً للمحكمة الصورية باللغة اإلنجليزية
نظمــت العيــادة القانونيــة -كليــة الحقــوق بجامعــة األزهر-غــزة عرض ـا ً للمحكمــة الصور يــة باللغــة
اإلنجليز يــة ،بحضــور لفيــف مــن أعضــاء هيئــة التدر يــس وطلبــة كليــة الحقوق ـ و يــأيت هــذا العــرض
بعــد اختتــام برنا مــج تدر يــب نــادي اللغــة اإلنجليز يــة ا لــذي اســتفاد منــه أ كثــر مــن  50طالب ـا ً بوا قــع
 50ســاعة تدر يبيــة باللغــة اإلنجليز يــة.

2/3/2016

كلية العلوم الطبية التطبيقية تفوز
بكأس بطولة الجامعة لكرة القدم

معرض للشاعر
اإليرلندي ويليم بتلر
ييتس بكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية
اســتضافت كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية
معرض ـا ً خاصــا بالشــاعر اإليرلنــدي ويليــم بتلــر
ييتــس وذلــك بحضــور وفــد رفيــع المســتوى مــن
مكتــب التمثيــل اإليرلنــدي ترأســه الســيد جوناثــان
كونلــن ممثــل ايرلنــدا لــدى فلســطين رافقــه وفــد
مكــون مــن الســيدة اليســون كيلــي ،ســفيرة ايرلنــدا
والســيد ديــكالن جونســتون نائــب الممثــل والســيد
ايميلــي مخلــوف مستشــار البرامــج يف الممثليــة.

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

افتتــاح المعــرض وســط حشــد وفيــر مــن أعضــاء
قســم اللغــة االنجليز يــة واألقســام االخــرى بالعمــادة
ولفيــف مــن طلبــة الجامعــة ،وعبــر الســيد جوناثــان
عــن ســروره بالز يــارة ،وعــن الموقــف اإليرلنــدي
الداعــم للشــعب الفلســطيني ونضالــه التاريخــي،
معبــرا عــن فخــره واعتــزازه بإقامــة معــرض لشــاعر
إيرلنــدي كبيــر يف جامعــة االزهــر ،آمــا ان يكــون
بدا يــة لتعــاون مثمــر مــع الجامعــة.

أشــادت بكفــاح المــرأة الفلســطينية وبمواقفهــن
البطوليــة التــي انطلقــت بانطــاق ثورتنــا المجيــدة،
مســتذكرين بطوالتهــن وناضلهــن وتضحياتهــن
جنــب إىل جنــب مــع الرجــل ،كمــا أ كــد الجميــع علــى
احتــرام حقــوق المــرأة ،وضــرورة االعتــراف بدورهــا
اإلنســاين واالجتماعــي والسياســي يف اي مجتمــع.

فــاز فر يــق كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة
بجامعــة األزهر-غــزة بــكأس بطولــة الجامعــة
لكــرة القــدم ،والتــي نظمتهــا دائــرة األنشــطة
الطالبيــة بعمــادة شــئون الطلبــة ،وشــارك يف
هــذه البطولــة كليــات الجامعــة ،وبعــد التصفيــات
صعــد إىل النهــايئ فر يــق كليــة الهندســة
وتكنولوجيــا المعلومــات وفر يــق كليــة العلــوم
الطبيــة التطبيقيــة ،حيــث لعبــا المبــاراة النهائيــة
علــى أرض ملعــب المشــتل ،فــاز فيهــا فر يــق
كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة علــى فر يــق
كليــة الهندســة بضر بــات الترجيــح .

6/3/2016

كلية طب االسنان تنظم معرضاً
للمواهب الفنية لطلبتها

18

أقامــت كليــة طــب االســنان ،بالتعــاون
االتحــاد الفلســطيني لطلبــة طب األســنان
فــرع جامعــة األزهــر  -غــزة ،معرض ـا ً فني ـا ً
لرســومات مجموعــة مــن طلبــة الكليــة،
وافتتــح المعــرض الــذي اقيــم بمبنــى
الكليــة بالحــرم الجامعــي الغــريب (مبنــى
الكتيبــة) ،بحضــور عــدد كبيــر مــن طلبــة
الجامعــة ،اســتمر لمــدة يــوم عرضــت
خاللــه العديــد مــن االعمــال الفنيــة
والرســم التشــكيلي لطلبــة الكليــة.

9
4

2017

موقع الجامعة

4

2017

يوم رياضي بكلية العلوم تخليدًا لذكرى
األستاذ الدكتور فريد زقوت
أقامــت كليــة العلــوم بطولــة المرحــوم فر يــد
زقــوت الر ياضيــة لطلبــة وموظفــي الكليــة،
تضمنــت مبــارة كــرة القــدم ،وتنــس الطاولــة،
والشــطرنج ،ومصار عــة األيــدي بيــن فــرق طالبيــة
و فــرق للموظفيــن ,تخليــدا ً لذكــرى فقيــد الكليــة
اال ســتاذ الدكتــور فر يــد زقــوت ولتعميــق وترســيخ
العالقــة بيــن الطلبــة ومدرســيهم ،واختتمــت

المحتويات

لألعلى

لألسفل

البطولــة بفــوز الدكتــور عمــاد أبــو الخيــر أســتاذ
علــم االحيــاء المشــارك بالكليــة ببطولــة
الشــطرنج ،وفــاز الدكتــور محمــد مطــر أســتاذ
الر ياضيــات المشــارك ببطولــة تنــس الطاولــة،
فيمــا فــاز الطالــب مصطفــى حلــس ببطولــة
مصارعــة االيــدي ،وفــاز فر يــق قســم الكيميــاء
الطــايب ببطولــة كــرة القــدم.

نقابة العاملين تنظم بطولة رياضية في ذكرى الشهداء القادة
خليل الوزير وعبد العزيز الرنتيسي
نظمت نقابة العاملين بجامعة األزهر-غزة والجامعة
االســامية بغــزة بطولــة رياضيــة بيــن العامليــن يف
الجامعتيــن يف تنــس الطاولــة وكــرة القــدم ،وذلــك
تخليدا ً لذكرى الشــهداء القادة خليل الوزير والشــهيد

عبــد العز يــز الرنتيســي ،وقــد ســادت الفعاليــة أجــواء
من المحبة والتآخي تكريما ً لروح شــهداء فلســطين،
وتضامنـا ً مــع اســراها الذيــن يرســمون بإضرابهــم عــن
الطعــام صــورة مشــرفة للنضــال الفلســطيني.

المعرض الفني األول لطلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية

19
4

2017

موقع الجامعة

(أنامل مخبرية)
نظــم قســم الطــب المخبــري بكليــة العلــوم
الطبيــة التطبيقيــة المعــرض الفنــي األول
للكليــة ،والــذي أبــرز المهــارات العاليــة للطلبــة يف
مجــال الرســم والفــن التشــكيلي ،وذلــك يف مقــر
الكليــة بمبنــى الجليــل بحــرم الجامعــة الشــريق،

المحتويات

لألعلى

لألسفل

ولمــدة يوميــن ،أفتتــح المعــرض بحضــور كثيــف
مــن قبــل العامليــن وطلبــة الجامعــة ،حيــث
تجــول الحضــور داخــل المعــرض وأطلعــوا
علــى األعمــال الفنيــة للطلبــة ،وأبــدوا إعجابهــم
بالمســتوى الفنــي لألعمــال الفنيــة والرســومات.

20
4

2017

«طموحي يعانق السماء»..
لقاء في الجامعة حول ذوي االحتياجات الخاصة
عقــدت كليــة اآلدب والعلــوم اإلنســانية بجامعــة
األزهر -غــزة لقــا ًء حــول ذوي االحتياجــات الخاصــة
بعنــوان « :طمو حــي يعانــق الســماء» ،وذلــك
يف قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى الجليــل
بالحــرم الجامعــي الشــريق ،وبــايت هــذا النشــاط
ضمــن رســالة الجامعــة ،و هــي التفاعــل والتعامــل

مــع القضايــا المجتمعيــة الهامــة والحساســة
والتــي ترتبــط بشــرائح المجتمــع المختلفــة،
الســيما وان الجامعــة تــويل اهتمام ـا ً كبيــرا ً بفئــة
ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن أجــل تســهيل
حياتهــم الجامعيــة وتســهيل عمليــة دمجهــم يف
الحيــاة التعليميــة

ندوة شعرية بقسم اللغة العربية

30
4

2017
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عقــد قســم اللغــة العربيــة بكليــة اآلداب والعلــوم
االنسانية ،ندوة شعرية استعرضت خاللها القصائد
الفائــزة يف المســابقة الشــعرية التــي أعلنهــا القســم
تحــت عنــوان »:نــوارس يف االفــق» ،أٌقيمــت النــدوة
يف قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا يف مبنــى الجليــل

المحتويات

لألعلى

لألسفل

بالحــرم الجامعــي الشــريق ،بحضــور أعضــاء الهيئــة
التدريســية واإلدار يــة وطلبــة الكليــة ولفيــف مــن
المثقفيــن والكتــاب والشــعراء والمهتميــن وطلبــة
الدراســات العليــا ،تضمنــت النــدوة القــاء القصائــد
الشــعرية الفائــزة يف المراتــب الخمســة األوائــل .

06
8

2017

الجامعة تتوج ببطولة الجامعات لتنس الطاولة وتحصل على المركز
األول وكأس البطولة
تــوج فر يــق جامعــة األزهر-غــزة علــى المركــز األول
علــى مســتوى جامعــات قطــاع غــزة لتنــس الطاولــة
يف بطولة أقامها االتحاد الفلسطيني لتنس الطاولة
وباالشــتراك مــع وزارة الشــباب والرياضــة ،وأقيمــت
البطولــة يف نــادي المجمــع االســامي ،حيــث تأهلــت
الجامعــة للمبــاراة النهائيــة بعــد الفــوز علــى جامعــة

األقصــى  2-3وصعــدت للمبــاراة النهائيــة مقابــل
الجامعــة اإلســامية ،وشــهدت المبــاراة جــوا ً مــن
الحماســية والمســتوى الفنــي المميــز ،وانتهــت بفوز
جامعــة األزهــر علــى الجامعــة اإلســامية والنتيجــة
 2-3وبهــذا حصلــت جامعــة األزهــر علــى المركــز
األول والبطولــة.

الدور الوطني

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

الدور
الوطني

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

22/9/2016

22
9

2016

كلية طب االسنان تحتفل بانتصار األسير طبيب االسنان
«محمد البلبول» على االحتالل في معركة األمعاء الخاوية
احتفلــت كليــة طــب األســنان بالجامعــة أمــام الصليــب
األحمــر وســط مدينــة غــزة ،بانتصــار إرادة طبيــب
األســنان محمــد البلبــول واألســيرين محمــود البلبــول
ومالــك القاضــي ،بإضرابهــم المفتــوح عــن الطعــام

جامعة األزهر-غزة تجدد العهد
والبيعة للسيد الرئيس محمود
عباس رئيس دولة فلسطين

قرابــة ثالثــة أشــهر علــى التــوايل ،حيــث كســر االســرى
إرادة الســجان واالحتالل ،وحطموا من جديد سياســة
االعتقــال االداري التــي تنتهجهــا ســلطات االحتــال
االســرائيلي ضــد الفلســطينيين.

تزامن ـا ً مــع خطــاب فخامــة الرئيــس
محمــود عبــاس يف االمــم المتحــدة،
جــددت جامعــة االزهر-غــزة ممثلــة
بإدارتهــا وطلبتهــا العهــد والبيعــة لفخامــة
الرئيــس ،وذلــك بتنظيــم وقفــة تضامنيــة
شــارك فيهــا أ كاديمييــن وطلبــة مــن
الجامعــة يف ســاحة الحــرم الجامعــي
الرئيســي ،رفــع خاللهــا شــعارات الدعــم
والمســاندة لفخامــة الرئيــس ،وأ كــدوا
التفاف الجامعة حول ارادة رئيس الدولة
وخياراتــه الراميــة لتحر يــر فلســطين
وإنهــاء االحتــال البغيــض وإقامــة الدولــة
ا لمســتقلة .

13
11

2016

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

افتتاح جدارية الشهيد المؤسس «ياسر عرفات» في الذكرى
الثانية عشر لرحيله
افتتحــت دائــرة األنشــطة الطالبيــة بالجامعــة بالتعــاون الجامعــي الغــريب (الكتيبــة) ،وذلــك احيــا ًء للذكــرى
مــع مجلــس اتحــاد الطلبــة جدار يــة «ياســر عرفــات» الثانيــة عشــر لرحيــل الرئيــس الشــهيد ياســر عرفــات
المرســومة علــى جــدران مبنــى الطالبــات بالحــرم مؤســس جامعــة االزهر-غــزة.

25
4

2017

جامعة األزهر -غزة تنظم وقفة ومسيرة تضامناً مع
أسرى الحرية
شــارك المئــات مــن موظفــي وطلبــة جامعــة
األزهر-غــزة يف وقفــة تضامنيــة تالهــا مســيرة
حاشــدة دعــت إليهــا دارة الجامعــة ونقابــة
العامليــن تضامن ـا ً ونصــرة ألســرى الحر يــة
المضربيــن عــن الطعــام يف كافــة ســجون
االحتــال اإلســرائيلي ،ونظمــت الوقفــة بالحــرم
الجامعــي الشــريق بعــد اإلعــان عــن تعليــق

العمــل بالجامعــة لمــدة ســاعتين ،ومــن ثمــن
توجــه الحضــور نحــو خيمــة التضامــن مــع
األســرى بســاحة الســرايا وســط مدينــة غــزة،
ورفــع المشــاركون األعــام الفلســطينية وصــور
قــادة األســرى الفلســطينيين وعلــى رأســهم
القائــد األســير مــروان البرغــويث الــذي يقــود
معركــة الكرامــة داخــل الســجون اإلســرائيلية.

30
3

2017

4
2017

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

أحيــا طلبــة كليــة الهند ســة وتكنولوجيــا المعلو مــات بجامعــة األزهر-غــزة ذكــرى يــوم األرض بمجموعــة
مــن الفعاليــات شــملت التجــول بخر يطــة فلســطين التار يخيــة بالحــرم الجامعــي الشــريق ،وكذلــك
القيــام بحملــة تجميليــة ألروقــة الكليــة وذ لــك بزرا عــة العديــد مــن األزهــار والــورود الجميلــة .

إحياء مناسبة يوم األرض بسلسة فعاليات
4

لألسفل

طلبة كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات يحيون
ذكرى يوم األرض

أحيــت كليــة الصيدلــة بجامعــة االزهر-غــزة بالتعــاون
مــع االتحــاد الفلســطيني لطلبــة الصيدلــة مناســبة
يــوم األرض الخالــد بسلســلة فعاليــات ،بدأتهــا برفــع
العالــم الفلســطيني علــى ســارية مبنــى صفــد
والوقــوف للســام الوطنــي بمشــاركة طلبــة الجامعــة
والتجــول بالحــرم الجامعــي الشــريق بالعلــم وخريطة
فلســطين التاريخيــة ،واســتكملت فعاليــات إحيــاء

هــذه المناســبة باحتفــال عقــد بقاعــة المرحــوم هــاين
الشــوا لالحتفــاالت ،ومــن ثــم افتتــح المعــرض الفني
التــرايث الــذي نظمــه الطلبــة بهــذه المناســبة بصالــة
مبنــى الجليــل ،كذلــك بيــت الشــعر الــذي ضر بــت
وأمــة مئــات
اوتــاده بســاحة الحــرم الجامعــي الشــريقّ ،
الطلبــة والعامليــن ،تأكيــدا ً منهــم علــى التمســك
بــاألرض وتجذرهــم بالماضــي الفلســطيني العر يــق.

08
5

2017

موقع الجامعة

المشاركة بالحملة الوطنية للدفاع عن األسيرات
شــاركت عمــادة شــئون الطلبــة قســم االرشــاد والتوجيــه يف الحملــة الوطنيــة للدفــاع عــن
األ ســيرا،ت وحيــث شــارك عــدد مــن طلبــة الجامعــة والموظفيــن بالحملــة ،تضامنـا ً مــع االســرى
وتفعيــل قضيــة االســيرات علــى المســتوى الوطنــي والــدويل ،وتوحيــد الجهــود للدفــاع عــن
قضيتهــم ،والمطالبــة باإلفــراج عنهــم ،باإلضافــة ،إىل تنميــة الــوازع الوطنــي واالجتماعــي لــدى
طلبــة الجامعــة ومشــاركتهم يف قضاياهــم الوطنيــة.

المحتويات

لألعلى

لألسفل

23
7

2017

وفد من جامعة األزهر -غزة يزور بيت الشهيد القائد
ياسر عرفات
زار وفــد مــن جامعــة األزهــر -غــزة منــزل الشــهيد
القائــد الرئيــس ياســر عرفــات «أبــو عمــار»
الكائــن يف مدينــة غــزة ،وتــرأس الوفــد الدكتــور
عبــد الرحمــن حمــد رئيــس مجلــس أمنــاء
الجامعــة وضــم كل مــن أعضــاء مجلــس األمنــاء
وأعضــاء مجلــس الجامعــة ورئيــس وأعضــاء
نقابــة العامليــن بالجامعــة ،وكان يف اســتقبالهم

اللــواء عــرايب كلــوب وعــدد مــن األخــوة القائميــن
علــى بيــت الرئيــس الشــهيد ياســر عرفــات ،وتــأيت
الز يــارة لتأكيــد الشــعور بــأن الزعيــم الراحيــل أبــو
عمــار غــاب جســدا ً وال زال حيـا ً يف قلــب ووجــدان
كل فلســطيني ،وأننــا متمســكون بهــذا اإلرث
التاريخــي لقائــد ثورتنــا والــذي منــح حياتــه كلهــا
للقضيــة الفلســطينية.

العالقة مع
المجتمع
موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

العالقة مع
المجتمع

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

كلية الزراعة والبيئة تنظم يوم تطوعي لقطف الزيتون

09
10

2016

نظمــت كليــة الزراعــة والبيئــة بالتعــاون مــع
اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي يوم ـا ً تطوعي ـا ً
لقطــف الز يتــون بمناســبة موســم الز يتــون يف
فلســطين ،وباشــر المشــاركون يف قطــف الز يتــون
بمنطقــة شــرق مدينــة الز يتــون ،وتخلــل الفعاليــة

نشــاطات تعليميــة ومداخــات مــن أعضــاء الهيئــة
التدر يســية بالكليــة ،و يــأيت هــذا العمــل يف إطــار
دعــم صمــود المــزارع الفلســطيني علــى أرضــه
وخصوص ـا ً يف المناطــق التــي قــام االحتــال
بتدميرهــا عــدة مــرات.

12
10

2016

17
10

2016

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

كلية العلوم تشارك مركز القطان للطفل فعاليات مهرجان العلوم
الفلسطيني السنوي الثالث
شــاركت كليــة العلــوم بالجامعــة يف ورشــتي عمـ ٍ
ـل نظمهــا برنامــج البحــث والتطو يــر التر بــويّ
بمؤسســة عبــد المحســن القطــان للطفــل يف غ ـزّة ،يف إطــار اإلعــدادات لمهرجــان العلــوم الثالــث
ّ
الــذي ســيقام يف مدينــة غــزة ،وتــم تقد يــم شــرح مفصــل خــال الورشــتين حــول طــرق تحضيــر بعــض
المنظفــات و مــواد التجميــل واألحبــار الســر ية وبعــض التجــارب الكيميائيــة الممتعــة ،لعــدد ()30
مــن مدرســي ومدرســات وكا لــة الغــوث لالجئيــن.

للمرة الثالثة على التوالي كلية العلوم تشارك في مهرجان أيام
العلوم في فلسطين 2016
شــاركت كليــة العلــوم بالجامعــة للمــرة الثالثــة علــى
التــوايل يف مهرجــان أيــام العلــوم يف فلســطين ،2016
والــذي ينظمــه مركــز الطفل-غــزة التابــع لمؤسســة
عبــد المحســن القطــان ،تحــت عنــوان« :علــوم المــواد
« ،وتمثلــت مشــاركة الكليــة يف اإلعــداد واإلشــراف
على التجارب العلمية والعروض الشيقة يف مجايل

علــوم المــواد وتكنولوجيــا النانــو ،بإشــراف وتوجيهــات
عــدد مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بكليــة العلــوم،
ونخبــة مــن الطلبــة المتفوقيــن بقســمي الكيميــاء
والفيز يــاء بالكليــة ،باإلضافــة إىل تزويــد المركز ببعض
المــواد والتجــارب واألجهــزة المختبر يــة التوضيحيــة،
بهــدف إثــراء المهرجــان العلمــي وانجاحــه.

1

11

2016

كلية الزراعة والبيئة تفتتح دورة تطعيم الخضار كبديل
الستخدام المبيدات
افتتحــت كليــة الزرا عــة والبيئــة بالتعــاون
مــع مؤسســة جايــكا (المؤسســة اليابانيــة
للتنميــة) دورة تدر يبيــة للمزارعيــن بعنــوان»:
تطعيــم الخضــار كبد يــل الســتخدام المبيــدات
يف عــاج ممرضــات التر بــة» ،وتــايت هــذه
الــدوره يف ا طــار تعز يــز امكانيــات المزراعيــن
وتطو يــر قــدرات الباحثيــن وطلبــة الكليــة،

مــن أجــل رفــع كفــاءة الخر يجيــن وتعز يــز
دور الكليــة يف المجتمــع المحلــي ،تــم عقــد
دورتيــن تدر يبتيــن يف هــذا المجــال االوىل
للباحثيــن والخر يجيــن والثانيــة لطلبــة الكليــة
ضمــت كل منهــا ( )25مســتفيدا ً ،أقيــم الشــق
النظــري منهــا يف الكليــة والشــق العملــي يف
مزرعــة الكليــة ببيــت حانــون.

شئون الطلبة تنظم حملة للتبرع بالدم

24
11

2016

24

نظمــت عمــادة شــئون الطلبــة بالتعــاون مــع
جمعيــة انقــاذ المســتقبل الشــبايب وجمعيــة بنــك
الــدم ،حملــة للتبــرع بالــدم ،اســتهدفت ســحب
وحــدات الــدم مــن طلبــة الجامعــة ،وتســليمها
لبنــك الــدم ليتــم اســتخدامها للحــاالت المرضيــة

كلية طب األسنان تستضيف أطفال مركز الطفل بمؤسسة عبد
المحسن القطان
ضمــن مســؤولياتها االجتماعيــة اســتقبلت كليــة
طــب األســنان بالجامعــة أطفــال مركــز الطفــل

11

2016

موقع الجامعة

التــي تحتــاج إىل وحــدات دم وللنســاء الحوامــل
اللــوايت يحتجــن لوحــدات دم اثنــاء الــوالدة،
وشــهدت الحملــة إقبــاال ً واســعا مــن قبــل طلبــة
الجامعــة احساس ـا ً منهــم بالمســئولية تجــاه أبنــاء
وطنهــم .

بمؤسســة عبــد المحســن القطــان ،يف ز يــارة
تهــدف للتوعيــة الصحيــة الفمو يــة لألطفــال،
وشــملت الز يــارة جولــة يف الكليــة وأقســامها،
ومحاضــرة إرشــادية حــول أمــراض الفــم
واألســنان ،ونمــاذج تدر يبيــة لتعليــم األطفــال
علــى الكيفيــة الصحيحــة لتنظيــف األســنان
و و قا يتهــا .

المحتويات

لألعلى

لألسفل

22
11

2016

كلية العلوم الطبية التطبيقية تنظم يوماً طبياً لفحص نسبة
السكر
نظمــت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالتعــاون مــع جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية يو م ـا ً
طبي ـا ً داخــل أ ســوار الجامعــة تحــت عنــوان« :صحتــك بفحصــك» ،اشــتمل اليــوم الطبــي علــى فحــص
نســبة الســكر لــدى العامليــن يف الجامعــة ،وتوز يــع نشــرات توعو يــة للوقايــة مــن مــرض الســكر عــن
طر يــق المحافظــة علــى وزن الجســم يف الحــدود الطبيعيــة ،وممارســة الر ياضــة أو أي نشــاط بــدين
يومــي ،واتبــاع نظــام غــذايئ متــوازن يحتــوي علــى الخضــروات والفوا كــه كل يــوم ،والتقليــل مــن
تنــاول الســكر والدهــون المشــبعة ،والتو قــف فــورا ً عــن التدخيــن واألرجيلــة.

12/12/2016

كلية الزراعة والبيئة تنفذ
دورتين تدريبيتين ضمن
مشروع تطوير المناهج وتعزيز
القدرات
نفــذت كليــة الزراعــة والبيئــة بالجامعــة
دورتيــن متخصصتيــن يف مجــايل زراعــة
األنســجة النباتيــة وتربيــة النحــل ،وذلــك
بقاعة التدريب بمبنى كلية الزراعة بالحرم
الجامعي الجديد جنوب مدينة غزة ،بواقع
()18ســاعة تدريبيــة لــكل دورة ،تــأيت هــذه
الــدورات ضمــن مشــروع تطويــر المناهــج
وتعز يــز قــدرات أعضــاء الهيئــة التدريســية
والممــول مــن البنــك الــدويل ووزارة التربيــة
والتعليــم العــايل بالشــراكة مــع جمعيــة
اإلغاثــة الزراعيــة ،وحضــر كل دورة ()30
طالبـا ً مــن كليــة الزراعــة والبيئــة بالجامعــة
والكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة يف
إطار تعزيز التعاون يف المشــاريع الممولة
مــن البنــك الــدويل.

24
12

2016

عمادة التخطيط والجودة تنظم جلسة نقاش حول دور مشاريع
تشغيل الشباب في دفع عجلة التنمية
نظمــت عمــادة التخطيــط والجــودة بالجامعــة ،جلســة نقــاش حــول دور مشــار يع تشــغيل الشــباب
يف د فــع عجلــة التنميــة بحضــور ممثليــن عــن المنظمــات اإلغاثيــة والجهــات المشــرفة علــى عــدد مــن
برا مــج تشــغيل الشــباب باإلضافــة لممثليــن عــن القطــاع الخــاص و الشــباب وأ كاديمييــن وباحثيــن،
وتناو لــت الجلســة دور الحكومــة والمؤسســات غيــر الحكوميــة يف خلــق فــرص عمــل للشــباب يف
قطــاع غــزة مــن خــال د عــم المشــار يع والمبــادرات الشــبابية ،وتــم عــرض مبــادرات وتجــارب وقصــص
نجــاح يف هــذا اإل طــار ،وتفنيــد موضوعــي ألهــم المشــاكل والعقبــات التــي تواجــه المختصيــن يف هــذا
المجــال.

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل
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كلية الحقوق تشارك في حملة مناصرة سكان قرية أم النصر
«القرية البدوية»
ضمــن رســالتها يف خدمــة المجتمــع ومناصــرة
القضايــا المجتمعيــة القانونيــة ،وتضام ـا ً مــع
ســكان قر يــة أم النصــر الواقعــة أقصــى شــمال
غــزة «القر يــة البدو يــة» ،اســتضافت كليــة الحقــوق
شــبكة الفنــون األدائيــة الفلســطينية ضمــن
محطتهــا الفنيــة الثانيــة بعنــوان« :الفنــون األدائيــة
حــق واســتحقاق» ،وقدمــت الشــبكة مجموعــة
مــن األعمــال الفنيــة والمســرحية أظهــرت حجــم

معانــاة القر يــة البدو يــة وضــرورة التضامــن معهــا
يف قالــب فنــي مميــز ،وذلــك يف الحــرم الجامعــة
الجامعــي الجديــد جنــوب مدينــة غــزة  ،وتعتبــر
القر يــة البدو يــة مــن المناطــق المهمشــة والنائيــة،
والتــي تتعــرض العتــداءات إســرائيلية شــبه
مســتمرة ،ويعــاين ســكانها البالــغ عددهــم حــوايل
()6000نســمة مــن ظــروف معيشــية وبيئيــة
قا ســية.

كلية الطب تنظم يوماً طبياً مجانياً لطلبة وموظفي الجامعة
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االتحاد الفلسطيني لطلبة طب األسنان – بجامعة األزهر -غزة
ينفذ سلسلة من االنشطة الالمنهجية
اختتــم االتحــاد الفلســطيني لطلبــة طــب األســنان
– فــرع غــزة بجامعــة األزهــر -غــزة ،مشــروعا ً تدريبيــا
تفاعليــا اســتهدف قرابــة  70طالبـا ً مــن الكليــة ،حمــل
اســم»:بصمة« Dentواســتمر لمــدة  4ايــام خــال
االجــازة النصفيــة ،وهــدف المشــروع لدعــم ثقافــة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

التواصــل بيــن الطلبــة داخــل أروقــة الكليــة خصوصـا ً
والجامعــة عموم ـاً ،وتفعيــل التواصــل عبــر لغــة

الجســد و كيفيــة خلــق حــوارات هادفــة بيــن األفــراد و
الجماعــات ،كمــا اشــتمل علــى تعر يــف بالمســؤولية
عــن األخطــاء الطبيــة و الحــق يف الصحــة.

نظمــت كليــة الطــب بجامعــة األزهر -غــزة
بالشــرا كة مــع االتحــاد العالمــي لجمعيــات طلبــة
الطب -غــزة ،يو م ـا ً طبي ـا ً مجاني ـاً ،بالتعــاون مــع
مركــز غــزة لطــب وجرا حــة العيــون والدكتــور
ماجــد أبــو رمضــان ،والمر كــز العالمــي لألســنان،
وجمعيــة بنــك ا لــدم ،وتخلــل اليــوم ا لــذي عقــد

بصا لــة مبنــى الجليــل بالحــرم الجامعــي الشــريق،
إجــراء الكشــف الطبــي للمئــات مــن موظفــي
وطلبــة الجامعــة وأشــتمل علــى فحــص العيــون،
وفحــص الســكر ،وفحــص األســنان ،وفحــص
الوظائــف الحيو يــة وفصيلــة الــدم ،وفحــص
الجلديــة ،والتغذيــة اإلكلينيكيــة.

العيادة القانونية بالجامعة تختتم حملة إنقاذ بعنوان» عمالة
األطفال»
اختتمــت العيــادة القانونيــة بكليــة الحقــوق
بجامعــة األز هــر – غــزة وبالتعــاون مــع العيــادات
القانونيــة بالجامعــة اإل ســامية – غــزة والكليــة
الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة حملــة انقــاد
تحــت عنــوان « عمالــة األطفــال « خــال ورشــة
عقــدت يف فنــدق الروزا بمدينــة غــزة ،وشــارك
فيهــا عمــداء كليــات القا نــون بجامعــات قطــاع

غــزة ،وممثــل برنامــج سوا ســية لــدي UNDP
وطواقــم العيــادات القانونيــة بالجامعــات وعــدد
مــن الحقوقييــن والوجهــاء وصانعــي القــرار
بالمؤسســات الحكوميــة والمحليــة ،وتــأيت هــذه
الورشــة لتســليط الضــوء علــى موضــوع عمالــة
األطفــال ،الســتظهار ســبل حمايــة هــؤالء األطفــال
وتوفيــر الحيــاة الكر يمــة لهــم.

الزاوية األمريكية تستقبل طلبة برنامج أكسس باالمديست
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موقع الجامعة

اســتقبلت الزاوية األمريكية بجامعة األزهر-غزة
علــى يوميــن متتالييــن طلبــة برنامــج أ كســس
باالمديســت  ،وكان يف اســتقبالهم مجموعة من
طلبــة قســم اللغــة االنجليز يــة ،و تعــرف الطلبــة
علــى محتويــات الزاو يــة األمريكيــة مــن كتــب

ومراجــع ودور يــات وقصــص وروا يــات باللغــة
اإلنجليز يــة ،واســتمعوا لنصائــح وإرشــادات
علميــة لتطويــر قدراتهــم ومهاراتهــم يف المحادثــة
اإلنجليز يــة ،كمــا تــم تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة
التــي أثــرت المخــزون اللغــوي للطلبــة.

( )35حالة من مرضى الشفة األرنبية استجابوا لحملة كلية طب
االسنان
اســتقبلت كليــة طــب األســنان بجامعــة األزهــر-
غــزة خمســة وثالثيــن حالــة مــن مرضــى الشــفة
األرنبيــة اســتجابوا للحملــة المجانيــة التــي
اطلقتهــا الكليــة مســبقا ً مــن أجــل فحــص
وتقديــم الخطــط العالجيــة لهــؤالء المرضــى،
واشــتملت الحملــة لقــاء مــع المرضــى وذويهــم
بإحــدى قاعــات الكليــة بمبنــى الكتيبــة ،قــدم

خاللــه نبــذة تعر يفــة عــن أهــداف الحملــة والنتائــج
المرجــو تحقيقهــا ،وفحــص المرضــى يف عيــادات
الكليــة ،وعمــل ملــف لــكل مر يــض ،ومــن ثــم
عرضــه علــى أخصائيــي التجميــل ،واألنــف واألذن
والحنجــرة كذلــك علــى أخصائيــي األطفــال ،حيــث
تــم الوصــول إىل مرحلــة تقديــم خطــة عالجيــة
متكاملــة لــكل مر يــض.

قسم الجيولوجيا بكلية العلوم ينظم فعاليات متنوعة في يوم
المياه العالمي
نظــم قســم الجيولوجيــا بكليــة العلــوم فعاليــات يــوم الميــاه العالمــي  ،وذلــك بمعــرض ا شــتمل
علــى عــروض ومجســمات حــول مشــكالت الميــاه أعدهــا الطلبــة بإشــراف القســم ،وعــرض أنــواع
مختلفــة مــن الصخــور ،باإلضافــة لخرائــط جيولوجيــة وصــور وبعــض األجهــزة الجيوفيز يائيــة ،وتــأيت
هــذه الفعاليــات تزامنــا مــع يــوم الميــاه العالمــي الــذي تنظمــه األمــم المتحــدة يــوم  22مــارس مــن
كل عــام.

المحتويات

لألعلى

لألسفل

جامعة األزهر-غزة تستقبل فريق برنامج () Step

29
3

2017

ضمن جهودهما المشتركة الساعية لتطوير قدرات
الطلبــة والخريجيــن وتأهيلهــم لســوق العمــل،
نظمــت عمــادة التخطيــط والجــودة لقــا ًء مفتوح ـا ً
بيــن عــدد مــن خريجــي وطلبــة كليــة االقتصــاد
والعلــوم االدار يــة وكليــة االداب والعلــوم االنســانية،

وفر يــق برنامــج ( )stepالتدريبــي التابــع لشــركة
االتصــاالت الفلســطينية ،بهــدف دعــم الخريجيــن
الجــدد بخطواتهــم االوىل يف الحيــاة المهنيــة ،وذلــك
بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى الجليــل بالحــرم
الجامعــي الشــريق.

03/4/2017

كلية العلوم الطبية التطبيقية
تنظم حملة للتبرع بالدم
نظمــت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة
بجامعــة األزهر-غــزة بالتعــاون مــع جمعيــة
أصدقــاء مرضــى الثالســيميا وجمعية بنك
الدم حملة للتبرع بالدم ،من أجل مساعدة
المرضــى المحتاجيــن الذيــن يعانــون مــن
نقــص يف الــدم وإنقــاذ حياتهــم ،أقيمــت
الحملــة يف الكليــة بمبنــى الجليــل بالحــرم
الجامعــي الشــريق ،وقــد شــهدت الحملــة
إقبــاال ً كبيــرا ً مــن قبــل طلبــة الجامعــة مــن
كافــة الكليــات.

21
6

2017

24
2017

09
4

2017

نظــم اإلتحــاد العالمــي لجمعيــات طلبــة الطب-غــزة بالتعــاون مــع عمــادة كليــة الطــب ومركــز غــزة
لطــب وجراحــة العيــون ،يومــا طبيــا للتوعيــة بأمــراض العيــون وســامتها بعنــوان « عيونــك حياتــك
«  ،وذ لــك يف الكابيتــال مــول وســط مدينــة غــزة ،وشــمل اليــوم الطبــي فحصــا مجانيــا للعيــون لــرواد
المــول ،وشــرحا ً عــن أمــراض العيــون وأعراضهــا ،وطــرق الوقايــة منهــا.

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

نظــم منتــدى كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بجامعــة األزهر-غــزة ،حملــة «تطوعيــة إنســانية
خير يــة» تحــت ا ســم « كــن جســرا ً للخيــر والعطــاء» ،شــارك فيهــا طلبــة وطالبــات الكليــة ،وا ســتهدفت
الحملــة مــا يز يــد عــن  32طالب ـا ً وطالبــة مــن طلبــة كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة ا لــذي يعيشــون
أوضا ع ـا ً صعبــة ،كمــا شــملت بعــض العا ئــات المســتورة يف القطــاع ،وتضمنــت الحملــة توز يــع
بعــض المالبــس الجد يــدة والمســاعدات الماليــة تــم جمعهــا مــن الطلبــة ورجــال الخيــر يف المجتمــع
يف صــورة أ بــرزت الو جــه المشــرق للعمــل التطوعــي يف الكليــة.

الزاوية االمريكية تنظم حفل ترفيهي وإفطار جماعي
6

طلبة كلية الطب ينظمون يوماً طبياً للتوعية بأمراض العيون
وسالمتها

منتدى كلية العلوم الطبية التطبيقية ينظم حملة «كن جسرًا
للخير والعطاء»

30
7

2017

أليتام معهد االمل بغزة
نظمــت الزاو يــة االمريكيــة بجامعــة االزهر-غــزة ،حفــا ً ترفيهي ـا ً وإفطــارا ً جماعي ـا ً لســتين طفــا مــن األيتــام
بمعهــد االمــل بمدينــة غــزة ،ويهــدف هــذا النشــاط اىل المشــاركة يف التخفيــف عــن مــن فقــدوا حنــان آبائهــم،
وتخلــل اللقــاء سلســلة فقــرات وألعــاب ترفيهيــة لألطفــال األيتــام ،شــارك فيهــا مجموعــة مــن متطوعــي
الزاويــة االمريكيــة وطلبــة قســم اللغــة االنجليز يــة بالجامعــة.

لقاء تفاعلي ما بين الخريجين والمشغلين بكلية الزراعة والبيئة
نظمــت كليــة الزراعــة والبيئــة بجامعــة األزهــر-
غــزة ،لقــا ًء تفاعليـا ً جمــع عــدد مــن خريجــي الكليــة
مــع المشــغلين يف هــذا الحقــل ،وذلــك ضمــن
أنشــطة مشــروع تطو يــر المناهــج وتعز يــز القــدرات
ألعضــاء الهيئــة التدريســية بكليــة الزراعــة والبيئــة
بالجامعــة ،الممــول مــن البنــك الــدويل مــن خــال
وزارة التربيــة والتعليــم العــايل وبالشــرا كة مــع

جمعيــة التنميــة الزراعيــة ،وخــرج اللقــاء بعــدد
مــن التوصيــات مــن اهمهــا :العمــل علــي ز يــادة
فــرص العمــل للمهندســين الزراعييــن مــن
خــال تطبيــق قانــون تواجــد مهنــدس زراعــي يف
الشــركات الزراعيــة ،العمــل مــع شــركات اإلقــراض
علــى تخفيــف نســبة الفائــدة للقــروض وز يــادة
فتــرة الســداد.

13
8

2017

12
7

2017

موقع الجامعة

كلية الزراعة والبيئة تطلق دورات تدريبية بهدف تطوير الخدمات
االرشادية للمزارعين
أطلقــت كليــة الزراعــة والبيئــة بجامعــة األزهر-غــزة
بالتعــاون مــع مؤسســة ســكور اســاميك فرانــس
مجموعــة مــن الــدورات التدريبيــة للمدربيــن
الزراعييــن بهــدف تقديــم الخدمــات االرشــادية
للمزارعيــن ،وتــأيت هــذه الــدورات ضمــن مشــروع
األمن الغذايئ لألسر الفقيرة ،ويستهدف المشروع
( )350مزارعـا ً يف برامــج إرشــادية تهــدف إىل تطويــر
نظــم االنتــاج الزراعــي النبــايت والحيــواين وتنميــة
االنتاجيــة والربحيــة علــى مســتوى المزارعيــن،

المحتويات

لألعلى

لألسفل

ويشــمل التدر يــب  21مهندسـا ً زراعيـا ً مــن حديثــي
التخــرج مــن كليــة الزراعــة بعــد اجتيازهــم لشــروط
االلتحــاق بهــذه الــدورات المتقدمــة ،ومــن المقــرر أن
يخضــع هــؤالء المهندســين للتدر يــب بواقــع ()90
ســاعة على أيدي متخصصين يف مجال االســاليب
المثلــى للتخطيــط وتنفيــذ برامــج االرشــاد الزراعــي
وتطبيــق مفاهيــم وأســاليب المــزارع الحقليــة،
والتطويــر التشــابكي للتكنولوجيــا لرفــع كفــاءة
االنتاجيــة للمزارعيــن.

دورة في اإلسعافات األولية المتقدمة ينظمها طلبة الطب
بالجامعة
نظــم االتحــاد العالمــي لجمعيــات طلبــة الطــب
– غــزة و بالتنســيق مــع كليــة الطــب يف جامعــة
األزهــر -غــزة و بالتعــاون مــن جمعيــة إغاثــة أطفــال
فلســطين دورة اإلســعافات األوليــة المتقدمــة
  ، Advanced First Aid Courseوذلــكلمجموعتيــن مــن طلبــة المرحلتيــن الخامســة
والسادســة يف كليــة الطــب ،اســتمرت الــدورة
لمــدة ســتة أ يــام قدمتهــا الطبيبــة النرويجيــة

د.ه ّنــا لوســيس – أخصائيــة الطــوارئ ،واشــتملت
علــى محاضــرات نظر يــة و عمليــة ،وتناولــت
أساســيات اإلســعافات األوليــة؛ اإلنعــاش القلبــي
الرئــوي؛ والتعامــل مــع الحــوادث و الحــروق
و الكســور و غيرهــا ،و تخلــل الــدورة التدر يــب
علــى ســيناريوهات مختلفــة؛ عــن التدخــل
الطبــي الســريع و التعامــل الســليم مــع الحــاالت
المختلفــة يف حــاالت الطــوارئ.

تميز و انجازات

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

تميز و
انجازات

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

افتتاح مبنى معهد المياه والبيئة بجامعة االزهر-غزة

28
9

2016

4
9

2016

موقع الجامعة

األولى عربياً وإسالمياً ..الدكتورة أمل الكحلوت تفوز بجائزة
اإليسسكو في الفيزياء لعام  2016م
فــازت الدكتــورة أ مــل الكحلــوت عميــدة كليــة العلــوم بالجامعــة جائــز اإليسســكو التابــع للمنظمــة
اإل ســامية للتربيــة والعلــوم والثقافــة يف العلــوم والتكنولوجيــا لعــام 2016م فــرع الفيز يــاء ،وتمنــح
منظمــة «إيسيســكو» كل ســنتين جوائــز للعلمــاء المســلمين المختصيــن يف مجــال العلــوم
والتكنولوجيــا يف الــدول األعضــاء الذيــن قدمــوا مســاهمات جليلــة يف مجــاالت تخصصهــم ،وذلــك
تشــجيعا ً للمواهــب اإلبداعيــة واألعمــال المتميــزة التــي تســتهدف حــل المشــكالت العلميــة
والتكنولوجيــة ذات األثــر االجتماعــي واالقتصــادي.

المحتويات

لألعلى

لألسفل

افتتحــت الجامعــة المبنــى الجديــد لمعهــد الميــاه
والبيئــة بتمو يــل مــن بنــك التنميــة االلمــاين
«»KfWوتنفيــذ مؤسســة الــ( ،)UNDPبــأرض
الكتيبــة يف الحــرم الجامعــي الغــريب ،ويهــدف المعهد
إىل تقديــم الخدمــات للمجتمــع الفلســطيني مــن

خــال البحــث العلمــي وبرامــج التدر يــب و الــدورات
يف مجــال الميــاه والبيئــة واألشــراف علــى برنامــج
ماجســتير علــوم الميــاه والبيئــة بالجامعــة ،ويســهم
يف تقديــم خدمــات للجمهــور والمؤسســات المحليــة
بتحاليــل الميــاه والتر بــة والميــاه العادمــة.

16
11

2016

على مستوى الشرق األوسط الدكتور باسل أبو وردة أحد
رواد األمل
خريجي كلية الطب يحصل على جائزة ّ
حصــل الطبيــب باســل أبــو وردة أحــد خريجــي
كليــة الطــب ،علــى جائــزة رواد األمــل علــى
مســتوى الشــرق األوســط والعالــم العــريب
خــال مســابقة أطلقتهــا «أم يب ســي» بهــدف
حـ ّ
ـض الشــباب العــريب علــى أخــذ المبــادرة يف
األعمــال التط ّوعيــة والمشــاريع ذات المفاعيــل
المســتدامة ،وتحفيــز روح المســؤولية
االجتماعيــة واإلنســانية ،حيــث حصــل أبــو وردة
علــى الجائــزة نظيــر مبادرتــه اإلنســانية التــي
أطلقهــا وحصــل علــى إثرهــا علــى الجائــزة

تدعــى إنقــاذ غــزة ،انبثقــت عنهــا مجموعــة مــن
المشــاريع أهمهــا بنــاء مدرســة لألطفــال ذوي
االحتياجــات الخاصــة بعــد تدميــر المدرســة
الوحيــدة لهــم يف الحــرب ،إىل جانــب تدر يــب
وخلــق فــرص عمــل للنســاء األرامــل ،وتوفيــر
مســتلزمات األطفــال واألمهــات لمئــات مــن
النســاء الحوامــل أثنــاء وبعــد فتــرة الــوالدة،
وتزو يــد مئــات األشــخاص بالكراســي المتحركــة
مــن فئــة األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة،
والعديــد مــن البرامــج االغاثيــة واإلنســانية.
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دار االتحاد للنشر ببريطانيا تطبع المؤلف التاسع للدكتور
جميل األسمر
تولــت دار االتحــاد للنشــر « »United Publisheيف بر يطانيــا طباعــة المؤلــف التاســع لأل ســتاذ الدكتــور
جميــل األســمر أ ســتاذ األدب اإلنجليــزي يف جامعــة األزهر-غــزة ،وهــو كتــاب يف الشــعر اإلنجليــزي
الحد يــث المقفــي بعنــوان ( The Taste Of East In My Feastطعــم الشــرق يف وليمتــي) ،ضــم
الكتــاب ( ) 160قصيــدة متنو عــة جميعهــا تناو لــت األ مــور الحياتيــة لإلنســان مــن وجهــة نظــر شــرقية،
وتميــز الكا تــب بالجمــع بيــن األدب العــريب والغــريب.

افتتاح البرنامج التأهيلي لحملة البكالوريوس في األحياء الدقيقة
(الميكروبيولوجي)
يف إطــار ســعيها لتطويــر خططهــا األكاديميــة
وللمساعدة يف ايجاد فرص عمل وتلبي ًة لمتطلبات
ســوق العمــل ،اتاحــت جامعــة لخريجيهــا مــن كليــة
العلــوم تخصــص أحيــاء دقيقــة (ميكروبيولوجــي)،

فرصــة الحصــول علــى بكالور يــوس اضــايف مــن
كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة تخصــص (طــب
المخبــري) ،وهــي بذلــك تفتــح آفــاق جيــدة للطلبــة
وتســاعدهم يف ايجــاد فــرص عمــل متنوعــة.

رئيس الجامعة يكرم الطلبة الفائزين ببطولة تنس الطاولة للعام
2016/2017
كــرم األســتاذ الدكتــور عبــد الخالــق الفــرا رئيــس
جامعــة األزهر-غــزة الطلبــة الفائز يــن ببطولــة تنــس
الطاولــة علــى مســتوى الجامعــة للعــام ،2017/2016
يــايت هــذا التكر يــم ايمان ـا ً مــن جامعــة االزهــر بأهميــة
ودور الرياضة يف بناء الجيل الشــاب ،ومســاهمتها يف
صقــل وتكو يــن شــخية الطالــب المتميــز.

الزراعة المائية
( 2 6الهيدروبونيك) نجاح جديد
2
يضاف لسلسلة نجاحات
2017
كلية الزراعة والبيئة
تمكــن األســتاذ محمــود العجــوز أحــد الباحثيــن
بكليــة الزراعــة والبيئــة ،مــن التوصــل لنتائــج كانــت
فــوق المتوقعــة يف الزراعــة المائيــة (الهيدروبونيــك)
 ،خاصــة يف ظــل اســتخدام الميــاه عاليــة الملوحــة،
حيــث تمكــن مــن تحســين انتاجيــة بعــض المزروعــات
التــي طبقــت عليهــا هــذه التقنيــة ،وتعتبــر كليــة
الزراعــة والبيئيــة مــن الســباقين يف اســتخدام هــذه
التقنيــة يف فلســطين ،حيــث تــم اســتخدامها بدا ي ـ ًة
علــي االعــاف الخضــراء كالشــعير المســتنبت قبــل
 5ســنوات ،ثــم تدرجــت التجــارب وصــوال ً إىل زراعــة
الخضــار الورقــة كالخــس قبــل عاميــن ،ويف العــام
الحــايل يجــري تطبيــق التقنيــة علــى الخضــار الثمر يــة
كالطماطــم والخيــار وهــي يف طــور التجــارب االن.

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

طلبة كلية الحقوق بالجامعة يحصدون  %75من جوائز
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مسابقة البحث القانوني لعام 2016
حصــل ســتة مــن طلبــة كليــة الحقــوق يف
الجامعــة علــى أعلــى درجــات التقييــم مــن
أصــل ثمانيــة فائز يــن يف مســابقة البحــث
القا نــوين المتميــز يف عــدة مجــاالت لطلبــة
الجامعــات الفلســطينية للعــام  ،2016وتــم
إ عــان ا ســماء الفائز يــن يف حفــل أقيــم
بمطعــم الروتــس يف مدينــة غــزة ،نظمتــه
العيــادة القانونيــة بكليــة الحقــوق مــن خــال

المحتويات

لألعلى

لألسفل

مشــروع رؤى جديــدة لتطو يــر التعليــم
القانــوين ،بالشــرا كة سواســية البرنامــج
المشــترك لبرنامــج االمــم المتحــدة االنمــايئ
وهيئــة االمــم المتحــدة للمــراة تعز يــز
ســيادة القانــون  :العدالــة واألمــن للشــعب
الفلســطيني ،وفــاز طلبــة كليــة الحقــوق
بالجامعــة بالمرتبــة األوىل والثانيــة والثالثــة
والرابعــة والسادســة والســابعة.
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دار ( )LAMBERTاأللمانية تنشر الديوان الشعري الثاني عشر
لألستاذ الدكتور جميل األسمر
نشــرت دار النشــر األلمانيــة ( )LAMBERTالديــوان الثــاين عشــر لألســتاذ الدكتــور جميــل األســمر
أ ســتاذ األدب اإلنجليــزي يف قســم اللغــة اإلنجليز يــة بجامعــة االزهر-غــزة ،وحمــل الديــوان عنــوان(:
الشــرق ســرج الخبــرات والحكمــة والشــمس) ،وضــم أ كثــر مــن أربعمائــة قصيــدة شــعر ية مقفــاة
باللغــة اإلنجليز يــة ،تناولــت جميعهــا موضوعــات فلســطينية شــرقية شــتى ،كالحيــاة السياســية
اليوميــة ،وموضــوع األســرى ،وجمــال الطبيعــة واإلنســان العــريب ،ومعانــة الشــعب الفلســطيني
والضيــاع واالحتــال وغيرهــا مــن الموضوعــات التــي تحمــل طابع ـا ً شــرقيا ً .

مركز أكسنت يحتفل بتوزيع ( )30منحة كاملة على طلبة من
جامعة األزهر-غزة
احتفــل مركــز أ كســنت بتوز يــع منحــة (أ كســنت  ،)2017شــملت ( )30طالب ـا ً متفوق ـا ً مــن جامعــة األزهــر-
غــزة ،بعــد اجتيازهــم شــروط المنحــة وحصولهــم علــى أعلــى درجــات التحصيــل ،وتمكــن طلبــة الجامعــة مــن
الحصــول علــى هــذه المنحــة بعــد اجتيازهــم لشــروط ومتطلبــات المنحــة حيــث كان لهــم نصيــب االســد مــن
منــح المركــز للعــام .2017

مشاركات أكاديمية فاعلة محليا وعربيا وإنجازات تعليمية متفوقة
في كلية طب األسنان
حققــت كليــة طــب االســنان إنجــازات متعــددة
علــى جميــع المســتويات ،لتبقــى رائــدة يف
مجــال طــب األســنان ولتقديــم تعليــم عــايل
الجــودة ،مــع التركيــز علــى التعــاون األكاديمــي
مــع الكليــات المحليــة والعربيــة والعالميــة،
وتوفيــر الفرصــة للطلبــة وأعضــاء الهيئــة
التدر يســية للمشــاركة الفاعلــة يف المؤتمــرات
واألنشــطة الطبيــة داخــل وخــارج الوطــن ،حيــث

المحتويات

لألعلى

لألسفل

شــارك وفــد مــن األكاديمييــن وخر يجــي الكليــة
وعددهــم  15طبيــب يف المؤتمــر الــدويل الخامــس
لزراعــة األســنان ( 21-20ابر يــل  ،)2017الــذي
تنظمــة الجمعيــة الفلســطينية لزراعــة األســنان،
والــذي شــهد عقــد  5دورات متقدمــة يف مجــال
زراعــة األســنان ،حاضــر فيهــا  13طبيب ـا ً دولي ـا ً
وحضرهــا مــا يقــارب  500طبيــب مــن الضفــة
وغــزة والداخــل واألردن.

بدء الدورة الثانية من برنامج دبلوم طب األسرة بكلية الطب
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تمكنــت كليــة الطــب مــن بــدء ا لــدورة الثانيــة
مــن برنا مــج دبلــوم طــب األســرة ويشــمل أطبــاء
مــن وكالــة الغــوث الدوليــة بقطــاع غــزة ويخــرج
أطبــاء متخصصــون يف طــب األســرة ،وذ لــك يف
كليــة الطب-جامعــة األز هــر وبالشــرا كة مــع دائــرة
الصحــة يف وكالــة الغــوث الدوليــة ()UNRWA
وجامعــة  MIDDLESEXعــن طر يــق معهــد

، Rila Institute of Health Scienceويهــدف
البرنامــج إىل تحســين المســتوى الصحــي يف
القطــاع ،ويســتمر لمــدة عــام حســب مذ كــرة
التفاهــم بيــن كليــة الطــب ومعهــد Rila Institute
 of Health Scienceعلم ـا ً بــأن البرنامــج
سيشــمل دورات مكثفــة نظر يــة وتطبيقيــة
وتدر يــب يف المستشــفيات والعيــادات الخارجيــة.

مشروع تخرج السيارة الشمسية يتصدر غالف مجلة QS Wow
 Newsالعالمية
نشــرت مجلــة  QS Wow Newsالعالميــة مقــاال
بعنــوان» طالبيــن مــن جامعــة االز هــر يطــوران اول
ســيارة شمســية يف غــزة» وذ لــك يف عدد هــا الرا بــع
والعشــر ين الصــادر مــن ســنغافورة للر بــع االول
مــن العــام الجــاري ،وتصــدر المقــال غــاف المجلــة
حيــث تحــدث عــن االنجــاز الــذي حققــه الطالبــان
مــن كليــة الهندســة جمــال المقاطــي وخا لــد
البردو يــل بتصميــم أول نمــوذج لمركبــة تعمــل
بالطا قــة الشمســية خا صــة يف ظــل الظــروف

الحرجــة التــي يعانيهــا القطــاع مــن انقطــاع
الكهر بــاء المتكــرر وشــح الوقــود والتو جــه لمصــادر
الطاقــة الخضــراء ،وتعــد مجلــة Qs Wow News
والتــي تصــدر بصــورة دور يــة كل ثالثــة شــهور مــن
قبــل مؤسســة  Quacquarelli Symondsإحــدى
أبــرز المجــات العالميــة التــي ُتهتــم برصــد وتوثيــق
أ بــرز اإلنجــازات األكاديميــة والبحثيــة للجامعــات
ويتــم توز يعهــا علــى رؤســاء الجامعــات لمــا يز يــد
عــن  2500جامعــة يف قــارة آســيا .

حصول أربعة من خريجي الجامعة المتميزين على منحة هسيبال
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حصــل أربعــة مــن خر يجــي الجامعــة المتميز يــن
علــى منحــة هســيبال الدوليــة ال ســتكمال درجــة
الماجســتير والدكتــوراه بتمو يــل مــن الحكومــة
البر يطانيــة عبــر المركــز الثقــايف البر يطــاين،
وتعــد منحــة هســيبال منحــة ســنوية مخصصــة
للطلبــة الفلســطينيين مقدمــة مــن المجلــس
الثقــايف البر يطــاين والحكو مــة البر يطانيــة ،إال

أنهــا تســتقبل طلبــات ممــن يعملــون يف الحقــل
األكاديمــي يف إحــدى الجامعــات الفلســطينية،
تتكفــل المنحــة بتغطيــة رســوم الدراســة
باإلضافــة لمصار يــف الحيــاة الشــهر ية ،وكذلــك
تذا كــر الطيــران ويمكــن للمتقــدم الحصــول
علــى كافــة التفاصيــل مــن المو قــع الرســمي
للمنحــة .

فريق بحثي من الجامعة يقود أبحاث في تطبيقات علم النانو

08
8

2017

فوز األستاذ الدكتور محمود سرداح
بجائزة (الباحث العربي المتميز) في مجال
العلوم الطبية والصحية والمقدمة من
اتحاد الجامعات العربية

08
6

2017

موقع الجامعة

تمكــن األ ســتاذ الدكتــور محمــود ســفيان ســرداح
أســتاذ أ مــراض ا لــدم والوراثــة الجز يئيــة بكليــة
العلــوم بجامعــة االزهر -غــزة مــن الفــوز بجائــزة
البا حــث العــريب المتميــز (المركــز الثــاين علــى
مســتوى الوطــن العــريب) للعــام  ،2016الصــادرة
عــن األما نــة العا مــة التحــاد الجامعــات العربيــة
وذلــك عــن إنجازاتــه واســهاماته العلميــة
والبحثــة يف مجــال العلــوم الطبيــة والصحيــة،
وتخصــص األما نــة العامــة التحــاد الجامعــات

المحتويات

لألعلى

لألسفل

العربيــة هــذه الجائــزة تنافســيا ً ألحســن انتــاج
علمــي متميــز قــام بــه باحــث عــريب يف أحــد
المؤسســات العلميــة والبحثيــة المنطو يــة تحــت
اتحــاد الجامعــات العربيــة ،بحيــث يكــون هنالــك
أثــر ملمــوس لتلــك االبحــاث المنشــورة يف إضافــة
معــارف جديــدة أو بــراءات اختــراع ،وكذلــك
االســهام يف تدر يــب جيــل مــن الباحثيــن الشــباب
والخبــراء واالختصاصييــن العــرب يف المياديــن
العلميــة المختلفــة.

انشــاء مجموعــه بحثيــة بجامعــة االزهر-غــزة مختصــة
بأبحــاث و تطبيقــات علــم النانــو تحــت اشــراف
األســتاذ الدكتــور ناجــي الداهــودي أســتاذ علــوم المادة
وتكنولوجيــا النانــو ،و بمشــاركة نخبــة مــن العلمــاء
والباحثيــن مــن جامعــة األزهر-غــزة وجامعــات
فلســطينية وأخــرى إقليميــة ودوليــة ،وتتطلــع هــذه

المجموعــة الســتخدام تقنيــات النانــو وتســخيرها
يف مجــاالت متعــددة تخــدم المجتمــع الفلســطيني
وتقــدم حلــوال واقتراحــات للعديــد مــن التحديــات
التــي تواجهــه علــى ســبيل المثــال ال الحصــر يف مجــال
الطاقــة البديلــة و المتجــددة وإعــادة تدويــر البطار يــات
التالفــة التــي تشــكل خطــرا صحيــا و بيئي ـا ً .

16
7

2017

جامعة األزهر-غزة األولى على جامعات قطاع غزة والثالثة فلسطينياً في جودة
اإلنتاج البحثي وفقا لموقع ويبوماتريكس
تصــدرت جامعــة األز هــر ترتيــب جامعــات قطــاع غــزة يف اإل صــدار
الجد يــد مــن تقييــم الجامعــات ،بحســب مؤشــرات جــودة اإلنتــاج
البحثــي وا لــذي أعلنــه مو قــع  Webometricsالشــهير بتار يــخ
 .2017/7/16حيــث أظهــر التصنيــف حصــول جامعــة األز هــر
– غــزة علــى المرتبــة األوىل بيــن جامعــات قطــاع غــزة والثالثــة

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

بيــن الجامعــات الفلســطينية ،واعتمــد التصنيــف بيا نــات
منصــة البا حــث العلمــي ( )Google Scholarوالتــي تتضمــن
عــدد ا شــارات االقتبــاس التــي حصلــت عليهــا األبحــاث العلميــة
المنشــورة للباحثيــن يف الجامعــات ،و تــم ترتيــب الجامعــات بنــا ًء
علــى مجمــوع االقتبا ســات للباحثيــن العشــرة األوا ئــل يف كل

جامعــة مــع ا ســتثناء األول مــن كل جامعــة ،وتبع ـا ً لذ لــك فقــد
بلــغ مجمــوع االقتبا ســات أل ســاتذة جامعــة األز هــر المشــمولين
ضمــن اإلحصائيــة  7295إ شــارة اقتبــاس ،محتلــة بذ لــك المرتبــة
األوىل علــى جامعــات قطــاع غــزة والثالثــة فلســطينيا ُ و 2582
عالمي ـا ً مــن بيــن أ كثــر مــن  5000جامعــة.

13
8

تكريم الدكتورة عبير القططي من قبل المجلس األعلى
لإلبداع والتميز

2017

كــرم المجلــس األعلــى لإلبــداع و التميــز د .عبيــر
القططــي ،مــن كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة،
قســم الطــب المخبــري لفــوز بحثهــا « تحديــد
مســتويات البروتينــات المســاهمة يف الــرد
البيولوجــي لألنســولين واألدويــة الجديــدة
المشــابهة لألنســولين واألدويــة الجديــدة
المشــابهة لألنســولين ،وذلــك مــن خــال
مشــاركتها بالمنتــدى الوطنــي الثــاين للعلمــاء
يف فلســطين والــذي عقــده المجلــس األعلــى

لإلبــداع والتميــز يف مدينــة رام هللا يف الفتــرة
مــن  22يوليــو  /تمــوز  ، 2017ويعــد هــذا البحــث
تكملــة لخطــوات بحثيــة أوىل قامــت بهــا د.عبيــر
القططــي مــن أجــل تطويــر مــادة كيمائيــة فعالــة
ســوف تحــل مــكان حقــن االنســولين مســتقبال ً
كعــاج بديــل لمرضــى الســكري  ،حيــث أن
هــذه المــادة اثبتــت فاعليــة مميــزة يف بحــوث
ســابقة قامــت بهــا د .عبيــر يف الواليــات المتحــدة
األمريكيــة .

13
8

2017

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

الوحيدة على مستوى جامعات القطاع ..جامعة األزهر تفوز
بتمويل مشروع أكاديمي من برنامج»»Erasmus Plus
فــازت جامعــة األزهــر بغــزة بتمويــل مشــروع
تطويــر مناهــج أ كاديميــة ومهنيــة بكليتــي
الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات ،والعلــوم
الطبيــة التطبيقيــة ,المقــدم لبرنامــج
« ،»Erasmus Plusوتبلــغ قيمــة التمويــل
( ،)914,469.00 Euroوسيســهم هذا المشــروع
الحيــوي يف تحقيــق الكثيــر مــن جــودة التعليــم

بالكليتيــن ،األمــر الــذي تضعــه الجامعــة علــى
ســلم أولوياتهــا ،ويعــد المشــروع هــو الوحيــد
الــذي تــم الموافقــة علــى تمويلــه مــن بيــن
المشــاريع المقدمــة مــن قبــل جامعــات قطــاع
غــزة ،وصنــف مقتــرح جامعــة األزهر-غــزة مــن
ضمــن الفئــة األوىل ألفضــل ( )149مشــروعا
علــى مســتوى العالــم.

مشاركات و
عضويات
موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

مشاركات و
عضويات

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

الجامعة تشارك في الحوار الفلسطيني -األمريكي
«استراتيجيات التعليم العالي»

12
10

2016

شــارك اال ســتاذ الدكتــور عبــد الخا لــق الفــرا
رئيــس جامعــة االزهر -غــزة ممثــا ً عــن
الجامعــة يف الحــوار الفلســطيني األمر يكــي
ا ســتراتيجيات التعليــم العــايل ،المنعقــد
بالوال يــات المتحــدة األمر يكيــة وتمثلــت
المشــاركة بمناقشــة ا ســتراتيجيات التعليــم
العــايل وإيجــاد شــرا كات حقيقيــة وفاعلــة
مــع عــدد مــن الجامعــات األمر يكيــة يف عــدد

مــن مجــاالت التعــاون العلمــي ،حيــث تــم
عقــد سلســلة مــن االجتما عــات يف جامعــة
ييــل -بمدينــة نيــو ها فــن ،وتر كــز االجتمــاع يف
مقــر اال مــم المتحــدة بمدينــة نيو يــورك حــول
د عــم الجامعــات الفلســطينية ،بمشــاركة
مســئولة العال قــات الدوليــة يف وزارة
الخارجيــة االمر يكيــة ومنســق التعــاون
ا لعلمــي .

13
10

2016

المشاركة في انطالق فعاليات اليوم التعريفي لبرنامج
ايراسموس+
شــاركت جامعــة االزهر -غــزة يف فعاليــات اليــوم التعر يفــي لبرنامــج ايراســموس ،+ا لــذي يســعى
لتحســين جــودة التعليــم العــايل يف فلســطين .وا لــذي أطلقــه مكتــب التعــاون الفلســطيني األورويب
ووزارة التربيــة والتعليــم العــايل ،جــاء ذ لــك خــال حفــل نظمــه برنامــج ايراســموس +بالتعــاون مــع
الــوزارة بمدينــة رام هللا وجامعــة األزهر-غــزة ،عبــر تقنيــة الفيديــو كنفرنــس.

كلية الحقوق تشارك في يوم الوثيقة العربية

31
10

2016

14

شــاركت كليــة الحقــوق يف فعاليــات يــوم الوثيقــة العربيــة ،الــذي اســتضافته جامعــة فلســطين ،بمشــاركة
وزارة الثقافــة الفلســطينية ،وتمثلــت مشــاركة الكليــة يف أوراق علميــة تناولــت القوانيــن ذات العالقــة
بملكيــة األراضــي بفلســطين ،ودور كليــة الحقــوق يف نشــر وتعميــم ثقــايف لتوثيــق معامــات األراضــي
والحفــاظ علــى حقــوق المواطنيــن.

الجامعة تستضيف وتشارك بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني
للجمعية الجغرافية الفلسطينية

11

2016

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

عقــدت الجمعيــة الجغرافيــة الفلســطينية
مؤتمرهــا العلمــي الــدويل الثــاين جيــو -فلســطيني
 :2016ماضي ـا ً وحاضــرا ً ومســتقبال ً  15-14نوفمبــر،
بجامعــة بيرز يــت وجامعــة األزهر-غــزة ،وذلــك عبــر

تقنيــة الفيديــو كونفرنــس ،وخــال المؤتمــر تــم
عــرض ومناقشــة العديــد مــن األوراق العلميــة
واألبحــاث التــي قدمهــا اســتاذة وأ كاديمييــن مــن
مختلــف الجامعــات الفلســطينية.

انطالق فعاليات أسبوع التعليم العالمي في جامعة األزهر-غزة

16
11

2016

موقع الجامعة

شــاركت الزاو يــة االمريكيــة بالجامعــة يف فعاليــات
أســبوع التعليــم العالمــي بالتعــاون مــع القنصليــة
االمريكيــة يف القــدس ومركــز التعليــم االمريكــي
االمديســت ،وذلــك عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس،
بحضــور القنصــل العــام االمريكــي دونالــد بلــوم و
وز يــر التربيــة و التعليــم الفلســطيني د .صبــري
صيــدم ،والســيد ســتيف كيلــر مديــر االمديســت
يف فلســطين ،وذلــك نتيجــة التعــاون المثمــر مــع
االمديســت مــن خــال عــدد من المشــاريع المنفذة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

مثــل انشــاء الزاو يــة االمريكيــة يف الجامعــة،
ومشــاريع برنامــج تطو يــر القيــادة والتعليــم
والــذي يتضمــن مشــروع تطو يــر التربيــة العمليــة
وتدر يــب المعلميــن و مشــروع شــهادة المحتــرف
يف تدريس اللغة االنجليزية ( ( PCELTومشــروع
دمــج التكنولوجيــا يف عمليــة التعليــم والتعلــم،
واســتمرت فعاليــات االســبوع التعليــم العالمــي
علــى مــدى ثالثــة أ يــام حيــث تناقــش أنشــطة
التعليــم والتبــادل الــدويل يف الواليــات المتحــدة.

29
11

2016

الجامعة تشارك بزخم في معرض تكنولوجيا المعلومات اكسبوتك
2016م
شــاركت جامعــة االزهر-غــزة بثمانيــة مشــار يع

بمشــاركة عــدد كبيــر مــن المؤسســات التعليميــة

وتكنولوجيــا المعلومــات؛ يف معــرض تكنولوجيــا

المعلومــات واإلتصــاالت والحلــول الذكيــة ،عــدد

متميــزة مــن إنتــاج وابتــكار طلبــة كليــة الهندســة

والمؤسســات العاملــة يف حقــل تكنولوجيــا

المعلومــات ا كســبوتك  2016المنعقــد يف

كبيــر مــن الشــركات المهتمــة بالمجــال ،وتمثلــت

 ،2016يف مركــز رشــاد الشــوا الثقــايف -غــزة،

ا لتكنو لو جيــة .

الفتــرة مــن  29نوفمبــر وحتــى  1ديســمبر

مشــاركة الجامعــة بعــدد مــن مشــار يع الطلبــة

04
12

2016

األستاذ الدكتور محمود سرداح أستاذ أمراض الدم بالجامعة
يشارك في مؤتمر طب األطفال الفلسطيني « الخامس»
شــارك األ ســتاذ الدكتــور محمــود ســرداح أســتاذ أمــراض الــدم والوراثــة الجز يئيــة بكليــة العلــوم
بجامعــة األزهر-غــزة ،بورقــة عمــل بعنــوان« :أنيميــا الفــول يف قطــاع غــزة» ،وذلــك ضمــن األيــام
العلميــة لمؤتمــر طــب األطفــال الفلســطيني « الخامــس» والــذي عقــد يف الفتــرة مــن  3-2ديســمبر
 2016يف فنــدق المشــتل بمدينــة غــزة ،بالتعــاون بيــن وزارة الصحــة الفلســطينية و منظمــة الصحــة
العالميــة واليونســف ومنظمــة كلنــا ألطفالنــا عطــاء ،وبتمو يــل مــن الحكومــة اليابانيــة.

الجامعة تشارك في المدرسة الصيفية للتنمية في لبنان

13
3

2017

موقع الجامعة

مناقشة مشروع «تطوير قدرات مراكز البحث االقتصادي واإلداري
بالجامعات الفلسطينية» بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
قــدم الدكتــور محمــود صبــره منســق مشــروع
تطو يــر قــدرات مرا كــز البحــث االقتصــادي
واإلداري بالجامعــات الفلســطينية ،والممــول مــن
اراسموس ) + Erasmus( +عرضا توضيحيا حول
المشــروع للجهــات المســتفيدة مــن المشــروع
الجامعــة ،وذلــك بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا
بمبنــى الجليــل بحــرم الجامعــة الشــريق ،وجــرى

المحتويات

لألعلى

لألسفل

الحديــث عــن دور المشــروع وأهدافــه ،وحــزم
العمــل الخاصــة والــدورات التدريبيــة المنــوي
عقدهــا يف الجامعــات األوروبيــة الشــريكة ومركــز
البحــث االقتصــادي واإلداري بالكليــة وهيكليتــه
ورســالته ورؤيتــه وأنشــطته وأســلوبه البحثــي،
وقــد دار نقــاش حــول أهميــة المشــروع وكيفيــة
االســتفادة منــه.

06
8

2017

شــارك فر يــق جامعــة األزهر-غــزة يف المدرســة
الصيفيــة «تأصيــل التنميــة يف الســياق
الفلســطيني» يف العاصمــة اللبنانيــة بيــروت
خــال الفتــرة  28-22يوليــو ،بمشــاركة ممثليــن
باحثيــن فلســطينيين مــن الضفــة الغربيــة و
مخيمــات األردن ولبنــان ،للعمــل علــى تطو يــر
أجنــدة تنمويــة فلســطينية ،وذلــك ضمــن
أنشــطة مشــروع تأصيــل التنميــة يف الســياق
الفلســطيني والــذي تنفــذه عمــادة التخطيــط
والجــودة بالجامعــة ،جــاءت مشــاركة فر يــق
جامعــة األزهر-غــزة عبــر تقنيــة الفيديــو

كونفرنــس يف المدرســة الصيفيــة األوىل يف
العاصمــة اللبنانيــة بيــروت نظــرا ً لعــدم تمكنهــم
مــن الحصــول علــى تصار يــح لمغــادرة غــزة
مــن اإلحتــال اإلســرائيلي ،وتــأيت هــذه المدرســة
ضمــن االنشــطة المتنوعــة لمشــروع تأصيــل
التنميــة بالشــرا كة مــع جامعــة فينــا بالنمســا
وجامعــة بيرز يــت وعــدد مــن المؤسســات
األهليــة يف مخيمــات اللجــوء الفلســطيني
يف المملكــة األردنيــة الهاشــمية والجمهور يــة
اللبنانيــة وبيتمويــل مــن برنامــج Appear
بالوكالــة النمســاوية للتنميــة.

منح و
مساعدات

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

منح و
مساعدات

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

06
9

2016

( )50منحة جزئية لطلبة الجامعة من الجمعية الخيرية المتحدة
لألراضي المقدسة
قدمــت الجمعيــة الخير يــة المتحــدة لألراضــي
المقدســة ،منحــة بقيمــة (  )12,000 $تــم توز يعهــا
علــى  50طالب ـاً ،وطالبــة مــن الطلبــة المتفوقيــن
وغيــر القادر يــن علــى دفــع الرســوم الجامعيــة،
والجمعيــة الخير يــة المتحــدة لألراضــي المقدســة

هــي مؤسســة خير يــة أنشــأها رجــال أعمــال
فلســطينيين يحملــون الجنســية األمر يكيــة
ويقيمــون يف الواليــات المتحــدة األمر يكيــة،
ويقدمــون منــح مشــابهة لمعظــم الجامعــات
ا لفلســطينية .

13
12

2016

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

بنك فلسطين يتبرع لتطوير قاعة المرحوم الدكتور هاني
الشوا بالجامعة
تبــرع بنــك فلســطين بمبلــغ عشــرة آالف دوالر
امريكــي لتطو يــر قاعــة المرحــوم الدكتــور هــاين
الشــوا لالحتفــاالت ،والتــي قــام البنــك بتجهيزها
بتمو يــل كر يــم عــام  2013بمبنــى الجليــل بحــرم
الجامعــة الشــريق ،والمنحــة شــملت إجــراء

تطو يــرات للقاعــة وتزويدهــا بمعــدات الفيديــو
كنفرنــس ،وتجــدر اإلشــارة إىل أن القاعــة تضــم
كافــة المواصفــات الفنيــة والخدميــة وتتســع ل ـ
( ) 250شخصا ً و تتوفر بها الوسائل السمعية
و البصر يــة واإليضاحيــة عاليــة الجــودة.

13
10

2016

( )70منحة جزئية لطالبة يستفيدون من منحة الحاج
يوسف بدوان
ا ســتفاد ( )70طالبـا ً مــن الذيــن يعانــون ظروفـا ً اقتصاديــة صعبــة ،مــن منحــة الحــاج يوســف بــدوان،
وشــملت المنحــة تغطيــة جــزء مــن رســوم الفصــل الدراســي االول وزعتهــا عمــادة شــئون الطلبــة يف
حفــل حضــره عــدد الطلبــة وممثلــي المنحــة ،بقاعــة بيســان بالحــرم الجامعــي الشــريق.

تحرير شهادات  30خريجة بدعم

17
8

2017

20
8

2017

19
10

2016

موقع الجامعة

( )30منحة جزئية من مؤسسة فيفا ماليزيا فلسطين
وزعــت عمــادة شــئون الطلبــة منحــة مؤسســة فيفــا ماليز يــا فلســطين علــى عــدد مــن طلبــة الجامعــة،
حيــث قدمــت المؤسســة ( ) 30منحــة جزئيــة دراســية للطلبــة المحتاجيــن والمتفوقيــن ،حيــث تــم توز يــع
ســندات المنــح علــى الطلبــة المســتفيدين بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى الجليــل بالحــرم الجامعــي
الشــريق.

المحتويات

لألعلى

لألسفل

من صندوق فكر بغيرك
نظمــت عمــادة شــئون الطلبــة بجامعــة االزهر -غــزة حفــا ً بمناســبة تحر يــر شــهادات  30خر يجــة بد عــم
مــن صنــدوق فكــر بغيــرك وذ لــك بقا عــة المرحــوم هــاين الشــوا .

تسعة وأربعون طالبا وطالبه يحصلون على منحة اإلغاثة
اإلسالمية
حصــل  49طالبــا وطالبــة علــى منحــة اإلغاثــة اإلســامية -فلســطين ومســاهمة مــن الجامعــة بحســم  %15مــن
رســوم الخريجيــن لتحر يــر شــهاداتهم ،وبلغــت قيمــة المنحــة  11,605.00دينــارا أردنيــا

مؤتمرات

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

مؤتمرات

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

07
11

2016

موقع الجامعة

المؤتمر العلمي األول للتنمية المجتمعية بكلية االقتصاد والعلوم
االدارية
عقــدت كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلدار يــة بالجامعــة
مؤتمرهــا العلمــي األول للتنميــة المجتمعيــة،
بمشــاركة  88بحثا تم مناقشــتها يف خمس جلســات
ـادس مــن
ـس والسـ ِ
علميــة علــى مــدار يومــي الخامـ ِ
نوفمبر للعام  2016يف قاعة فندق المشتل ،واشتمل
المؤتمــر علــى أربعــة محــاور هــي :المحــور اإلحصايئ :

المحتويات

لألعلى

لألسفل

دور اإلحصــاء يف تعز يــز التنميــة المجتمعيــة ،المحــور
االقتصــادي  :االقتصــاد الفلســطيني بيــن تجليــات
الواقــع ورهانــات المســتقبل ،والمحــور اإلداري :
التطويــر والتميــز اإلداري لمنظمــات األعمــال ( فــرص
وتحديــات) ،والمحــور المحاســبي  :دور المحاســبة يف
تنميــة وتطويــر المشــروعات.

22
1

2017

موقع الجامعة

كلية الحقوق تنظم مؤتمرها الطالبي الرابع بعنوان »:الحماية
القانونية للمستهلك»
نظمــت العيــادة القانونيــة يف كليــة الحقــوق
يف الجامعــة مؤتمرهــا الطــايب الرابــع ،بهــدف
تعز يــز تواصــل طلبــة الكليــة مــع بــايق طلبــة
كليــات الحقــوق بالجامعــات الفلســطينية ،االمر
الــذي يفتــح امامهــم اآلفــاق ويعــزز امكانياتهــم

المحتويات

لألعلى

لألسفل

العلميــة واألكاديميــة ،وينمــي لديهــم البحــث
القانــوين ،وناقــش المؤتمــر ثالثــة محــاور رئيســة
هــي :الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك  -الحمايــة
المدنيــة للمســتهلك  -دور قطــاع العدالــة
والمؤسســات يف حمايــة المســتهلك.

المؤتمر العلمي الخامس «المواجهة
التشريعية للتطور االلكتروني» بجامعة
األزهر-غزة

12
2

2017

إفتتحــت كليــة الحقــوق بجامعــة األز هــر -غــزة،
مؤتمر هــا الســنوي الخا مــس حــول «المواجهــة
التشــر يعية للتطــور االلكتــروين»  ،والــذي عقــد
بفنــدق المشــتل يف مدينــة غــزة يف الفتــرة مــن
 11إىل  12فبرا يــر  ،2017وذلــك بالتعــاون مــع
العيــادة القانونيــة ضمــن مشــروع رؤى جديــدة
لتطو يــر التعليــم القانــوين بالشــرا كة مــع برنامــج
سواســية البرنامــج المشــترك لبرنامــج األ مــم
المتحــدة اإلنمــايئ وهيئــة األ مــم المتحــدة للمــرأة

تعز يــز ســيادة القانــون العدالــة األ مــن للشــعب
الفلســطيني ،ناقــش المؤتمــر لمــدة يوميــن
محــاور خمســة هــي -:المحــور األول :الجرا ئــم
اإللكترونيــة واإلجــراءات الجزائيــة المســتحدثة،
المحــور الثــاين :الحكومــة واإلدارة اإللكترونيــة،
المدنيــة
المعا مــات
الثالــث:
المحــور
اإللكترونيــة ،المحــور الرابــع :القضــاء اإللكتــروين،
المحــور الخامــس :التطــور اإللكتــروين وأ ثــره علــى
الحقــوق والحر يــات العامــة

24
5

2017

جامعة األزهر والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تطلقان
أعمال المؤتمر الفلسطيني للتعليم الزراعي – حلول تطبيقية
لالستدامة
أطلقت كلية الزراعة والبيئة يف جامعة األزهر-
غــزة والكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة
فعاليــات المؤتمــر الفلســطيني للتعليــم
الزراعــي – حلــول تطبيقيــة لالســتدامة،
بالشــرا كة مــع اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي
واإلغاثــة الزراعيــة ،وبتمويــل كر يــم مــن البنــك
الــدويل مــن خــال صنــدوق تطويــر الجودة بوزارة
التربيــة والتعليــم العــايل ،نظــم المؤتمــر بهــدف
تبــادل الخبــرات االكاديميــة والتطبيقيــة وتطويــر

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

اســتراتيجيات التعليــم الزراعــي يف قطــاع غــزة،
والتعــرف علــى التجــارب الناجحــة المحليــة
والعالميــة يف الزراعــة ،ونشــر وز يــادة الوعــي
حــول ممارســات الزراعــة الحديثــة ،وتعز يــز
مفهوم التنمية المســتدامة يف المجال الزراعي
والبيئــي وز يــادة فــرص العمــل للخريجيــن،
وتطويــر البحــوث العلميــة يف ضــوء االحتياجــات
المحليــة والعالميــة ،وز يــادة فــرص التعــاون بين
مؤسســات التعليــم العــايل والقطــاع الخــاص.

ندوات و
ورش عمل
موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

ندوات و
ورش عمل

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

06/9/2016

ظاهرة القتل في قطاع غزة
الدوافع ووسائل المعالجة» يوماً
دراسياً بكلية الحقوق

06
10

نظمــت العيــادة القانونيــة بكليــة الحقــوق يف
الجامعة بالتعاون مع كلية الحقوق يف جامعة
غــزة يوم ـا ً دراســيا ً بعنــوان( :ظاهــرة القتــل يف
قطــاع غــزة الدوافــع ووســائل المعالجــة) ،وذلك
ضمــن مشــروع رؤى جديــدة لتطويــر التعليــم
القانــوين بالشــراكة مــع سواســية البرنامــج
المشــترك لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ
وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة تعز يــز ســيادة
القانون :العدالة واألمن للشــعب الفلســطيني،
وخــال اليــوم تــم تنــاول عــدة مواضيــع أهمهــا:
الحديــث عــن األركان العامــة لجريمــة القتــل
وفق ـا ً للقانــون الفلســطيني ،وأســباب ودوافــع
جريمــة القتــل مــن منظــور علــم اإلجــرام،
ومنظــور الشــريعة اإلســامية تجــاه جرائــم
القتــل ،والعالقــة بيــن جرائــم القتــل والجرائــم
األخــرى «الســرقة  -المخــدرات» ،ودور القضــاء
العشــائري يف معالجــة جرائــم القتــل.

29
9

2016

2016

18
10

2016

نظــم «فر يــق وقــل اعملــوا» مــن كليــة الطــب الحلول واتباع العالج المناســب للحد من انتشــاره،

بالجامعــة ،لقــاءا ً علمي ـا ً حــول مــرض التوحــد ونســبة المصابيــن بــه يف فلســطين ،وتخلــل اللقــاء
بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمنــى الجليــل بالحــرم فيلم ـا ً قصيــرا ً للنشــاط الخــاص بمرضــى التوحــد

الجامعــي الشــريق ،حيــث تــم طــرح أهميــة نقــاش ومــا قــام بــه مجموعــة (وقــل اعملــوا) بالتعــاون مــع
هــذا المــرض للكشــف عــن أســبابه وصــوال ً إىل وضــع الجمعيــة الفلســطينية لحــاالت التوحــد و التأهيــل.

موقع الجامعة

المحتويات

نظــم قســم الطــب المخبــري بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة يومـا ً علميـا ً بعنــوان »:الحجا مــة والطــب
الحد يــث» ،وذلــك بقا عــة المرحــوم هــاين الشــوا يف مبنــى الجليــل بالحــرم الجامعــي الشــريق ،وتخلــل
اليــوم ثال ثــة محــاور رئيســية ،و هــي الجا نــب التعر يفــي والدينــي والتار يخــي للحجا مــة ،والحديــث عــن
أهــم الدراســات التــي أجر يــت يف الســنوات األخيــرة والتــي تفســر المبــادئ العلميــة للحجا مــة ،كذ لــك
التطــرق إىل عال قــة الحجا مــة بالطــب الصينــي ومبــادئ اختيــار النقــاط العالجيــة.

ورشة عمل حول توصيف المقررات

كلية الطب تنظم لقاءًا علمياً حول مرض التوحد

لألعلى

(الحجامة والطب الحديث) يوم علمي تنظمه كلية العلوم الطبية
التطبيقية

لألسفل

19
10

2016

نظمت عمادة التخطيط والجودة بالتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنســانية ورشــة عمل حول النموذج
االلكتــروين الجديــد لتوصيــف المقــررات الدراســية ،وتــم خــال الورشــة تقديــم عرضـا ً حــول مكونات النموذج
االلكتــروين الجديــد لوصــف المقــررات ،مــع بيــان أهميــة وكيفيــة صياغــة مخرجــات التعلــم المقصــودة
وانعكاســها علــى جــودة المقــرر والبرنامــج الدراســي ،و تنــاول المشــاركون مجموعــة مــن القضايــا التربو يــة
واألكاديميــة المرتبطــة بتحســين جــودة العمليــة األكاديميــة.

«قانونيات من أجل المستقبل» يوماً مفتوحاً بكلية الحقوق
نظمــت العيــادة القانونيــة بكليــة الحقــوق يف
الجامعــة يومـا ً قانونيـا ً مفتوحـا ً بعنــوان »:قانونيــات
مــن اجــل المســتقبل « ضمــن مشــروع «رؤى
جديــدة لتطو يــر التعليــم القانــوين» بالشــرا كة مــع
سواســية البرنامــج المشــترك لبرنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمــايئ وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة

تعز يــز ســيادة القانــون :العدالــة واألمــن للشــعب
الفلســطيني”  ،“ 2014-2017حيــث تــم مناقشــة
دور المــرأة يف المؤسســات الدوليــة ،ودور المــرأة
يف المؤسســات الحقوقيــة ،ودور المــرأة يف الدفــاع
عــن حقــوق اإلنســان ،ودور المــرأة يف المؤسســات
األكاديميــة.

31
10

2016

لقاءًا تعريفياً بمنحة ( )HASPALفي الشئون األكاديمية
نظمــت الشــئون األكاديميــة بالجامعــة لقــا ًءا

تعريفي ـا ً بمنحــة ( )HASPALالمقدمــة مــن
الحكومــة البريطانيــة ،وذلــك بقاعــة المرحــوم هــاين

وممولــة مــن الحكومــة البريطانيــة والتعر يــف
بشــروطها وآليــة التقــدم لهــا إضافــة إىل الموعــد
النهــايئ للتقــدم لهــا ،كمــا تــم التعر يــف بمنحــة أخــرى

الشــوا  ،وتخلل اللقاء عرضا ً محوســبا ً اشــتمل على

وهــي منحــة «  »Cheivningمشــترطة الخبــرة يف

التعر يــف بالمنحــة وهــي خاصــة بالفلســطينيين

مجــال الدراســة لمــدة عاميــن.

لقاء تعريفي بمنحة (ايراسموس) في كلية العلوم

27
10

2016

31
10

2016

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

نظمــت عمــادة كليــة العلــوم بالجامعــة لقــاء تعر يفي ـا ً للطلبــة الخر يجيــن أوائــل أقســام الكليــة ،لقــاء
تعر يفي ـا ً بمنــح ايرا ســموس المقد مــة مــن االتحــاد األورويب وهــي مــن برنامــج ايراســموس لدراســة
الماجســتير يف أوروبــا ،و خــال اللقــاء تــم تقديــم شــرحا ً مفصــا ً حــول المنحــة وآليــة التقــدم لهــا
وشــروطها ومميزاتهــا.

ورشة عمل لفريق مطوري جوجل في كلية الهندسة وتكنولوجيا
المعلومات
نظمــت عمــادة كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات ورشــة عمــل لفر يــق مطــوري جوجــل غــزة ،وذلــك
بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا ،وخــال الورشــة قــام فر يــق مطــوري جوجــل غــزة بتعر يــف الحضــور علــى
تقنيــات جوجــل وأحــدث التطبيقــات المســتخدمة لتطبيقــات جوجــل وبرمجياتهــا.

يوماً دراسياً يتناول المنتجات الغذائية في فلسطين

ندوة علمية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري بكلية الطب

06
11

2016

17
11

2016

22
11

2016

موقع الجامعة

نظمــت كليــة الطــب بالجامعــة نــدوة علميــة تحدثــت عــن مــرض الســكري بمناســبة اليــوم العالمــي
لمــرض الســكري ,وتــم القــاء عــدد مــن المحاضــرات الطبيــة ،تناولــت مــرض الســكري وأعراضــه
وكيفيــة الوقا يــة منــه وخطورتــه ,وطــرق التعامــل معــه والتعــرف علــى وســائل العــاج الحديثــة،
وأنوا عــه وطــرق تشــخيصه ومضاعفاتــه وأنــواع األدو يــة المســتعملة يف عمليــة العــاج والنظــام
الغــذايئ الســليم لمرضــى الســكري.

كلية العلوم تنظم محاضرة علمية ضمن فعاليات األسبوع العالمي
للتوعية بالمضادات الحيوية
نظمــت كليــة العلــوم بالجامعــة بالتعــاون مــع فر يــق مشــروع الميكروبــات اإللكتــروين  e-bugبكليــة
العلــوم الصحيــة يف الجامعــة اإلســامية محاضــرة علميــة حــول التوعيــة بالمضــادات الحيو يــة بعنــوان»:
المضــادات الحيو يــة تفقــد قواهــا» ،وذلــك ضمــن فعاليــات األســبوع العالمــي للتوعيــة بالمضــادات
الحيو يــة ،وقــام مجموعــة مــن االكاديمييــن بقســم االحيــاء بإلقــاء محاضــرات علميــة حــول البكتير يــا
ومســبباتها والمضــادات الحيو يــة وخطورتهــا وتعز يــز الممارســات الصحيــة الســليمة بيــن أفــراد الشــعب
الفلســطيني يف ظــل اســتعمال المضــادات بشــكل مفــرط ،ودون استشــارة طبيــة.

مناقشة «تقرير التنمية البشرية  ،2015التنمية في كل عمل»
خالل يوم دراسي في عمادة التخطيط والجودة
عقــدت عمــادة التخطيــط والجــودة بالجامعــة
بالشــرا كة مــع مركــز دراســات التنميــة -جامعــة
بيرز يــت ،يوم ـا ً دراســيا ً بعنــوان »:تقر يــر التنميــة
البشــرية  ،2015التنميــة يف كل عمــل « ,وذلــك
يف قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى الجليــل
بالحــرم الجامعــي الشــريق ،واشــتمل اليــوم علــى
مناقشــة فصــول التقر يــر المتمثلــة يف العمــل

المحتويات

لألعلى

لألسفل

والتنميــة البشــرية :روابــط تحليليــة ،والتنميــة
البشــرية والعمل:انجــازات وتحديــات ،وعالــم
العمــل المتغيــر وتحــول تركيبــة العمــل يف ظــل
العولمــة وثــورة التكنولوجــي ،والتفــاوت يف العمــل
المدفــوع وغيــر المدفــوع األجــر ،واالنتقــال اىل
العمــل المســتدام ،و تعز يــز التنميــة البشــرية مــن
خــال العمــل.

22
11

2016

28
11

2016

عقــدت العيــادة القانونيــة بالتعــاون مــع كليــة
الحقــوق وكليــة الزراعــة والبيئــة بالجامعــة،
يوم ـا ً درا ســيا ً بعنــوان »:المنتجــات الغذائيــة
يف فلســطيني بيــن الوا قــع والقا نــون» ،وذلــك
ضمــن مشــروع رؤى جد يــدة لتطو يــر التعليــم
القانــوين بالشــرا كة مــع سوا ســية البرنامــج
المشــترك لبرنا مــج األ مــم المتحــدة اإلنمــايئ
وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة تعز يــز ســيادة

القا نــون :العدالــة واألمــن للشــعب الفلســطيني،
حيــث تــم الحديــث عــن المنظومــة الرقابيــة
علــى المنتجــات الغذائيــة يف فلســطين ،و عــن
المنتجــات الغذائيــة يف فلســطين بيــن الوا قــع
والقانــون ،وعــن الحمايــة المدنيــة للمســتهلك،
وعــن الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك «الجانــب
التجر يمــي» وعــن الحمايــة الجنائيــة للمســتهلك
«الجانــب العقــايب».

كلية طب األسنان تنظم ندوة علمية ضمن فعاليات اليوم
العالمي لمكافحة سرطان الفم
ناقــش مشــاركون يف نــدوة علميــة أقيمــت
بالجامعــة ســرطان الفــم ،خــال احيــاء كليــة طــب
األســنان بالجامعــة وملتقــى مرا كــز طــب االســنان
بقطــاع غــزة لفعاليــات اليــوم العالمــي لمكافحــة
ســرطان الفــم ،واشــتملت النــدوة التــي عقــدت

بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى الجليــل بحــرم
الجامعــة الشــريق علــى العديــد مــن المحاضــرات
النوعيــة ألعضــاء هيئــة التدر يــس مــن المختصيــن
حــول األعــراض والتشــخيص وآليــات العــاج
وطــرق الوقايــة.
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« التداعيات القانونية والسياسية لقرار اليونسكو حول القدس
وحائط البراق « ندوة تنظمها كلية الحقوق
نا قــش مختصــون مــن الجامعــة والمؤسســات الحقوقيــة أبعــاد قــرار اليونســكو حــول القــدس ،وذلــك
ضمــن نــدوة علميــة نظمتهــا كليــة الحقــوق بالجامعــة ،بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا الواقعــة يف
مبنــي الجليــل بحــرم الجامعــي الشــريق ،وتخلــل الحديــث عــن التداعيــات القانونيــة لقــرار اليونســكو
 ،والتداعيــات السياســية لقــرار اليونســكو ،ودور المؤسســات الوطنيــة تجــاه قــرار اليونســكو .

االتحاد الفلسطيني لطلبة طب األسنان ينظم ورشة عمل
بعنوان:أطباء على درب االبداع
نظــم االتحــاد الفلســطيني لطلبــة طــب األســنان بالجامعــة بالتعــاون مــع مركــز رشــاد الشــوا الثقــايف ،ورشــة
عمــل برعايــة شــركة انيرجــي اليــف للمســتلزمات الطبيــة ،وتخلــل اللقــاء العديــد مــن الفقــرات والبرامــج
العلميــة الهادفــة تناولــت تنظيــم الوقــت وترتيــب األولو يــات وكيفيــة التعامــل مــع الحيــاة الجامعيــة
وأمــور حياتيــة عديــدة ،وتدر يــب الطلبــة علــى كيفيــة نحــت الشــمع لتشــكيل األســنان واالســتماع إىل
مالحظاتهــم والمشــاكل التــي تواجههــم ومســاعدتهم علــى حلهــا.

ورشة عمل لمناقشة مقترح تطوير قطاع غزة
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موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

عقــدت الشــئون األكاديميــة بالجامعــة بالتعــاون
مــع برنامــج األ مــم المتحــدة اإلنمــايئ UNDP
ورشــة عمــل بعنــوان :مقتــرح الرؤ يــة الوطنيــة
والمكانيــة واالقتصاديــة لمحافظــات غــزة  (..غــزة
..بوابــة فلســطين إىل العالــم ) ،و خــال الورشــة
قــدم فر يــق عمــل «رؤ يــة غــزة» تقر يــرا ً كا مــا ً
للمخطــط المقتــرح للرؤ يــة الوطنيــة المكانيــة

واالقتصاديــة لمحافظــات غــزة ،والتــي تهــدف
إىل إعــادة الحيــاة واألمــل للقطــاع مــن خــال
توجيــه التخطيــط الحضــري المســتقبلي مــن
أجــل تحقيــق النمــو االقتصــادي وتمتيــن الحر يــة
السياســية واالســتدامة يف تحقيــق كرا مــة العيــش
يف ظــل نمــو وتنافســية مــع اقتصاد يــات العالــم
الحد يــث.

ورشة عمل توعوية لطلبة المستوى األول بكلية الطب
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تحــت إ شــراف عمــادة كليــة الطــب يف الجامعــة
نظــم االتحــاد العالمــي لجمعيــات طلبــة الطــب
– غــزة ورشــة عمــل ا ســتهدفت طلبــة المســتوى
األول بعنــوان »:مقد مــة عــن الطــب وأســاليب
الدراســة « ،وذ لــك يف قا عــة المرحــوم هــاين الشــوا
بمبنــى الجليــل بالحــرم الجامعــي الشــريق ،وتخلــل

ورشــة العمــل مجموعــة مــن المحاضــرات التــي
تناولــت مهــارات الطلبــة المتفوقيــن What
 ،« ?top students do differentlyوالمــواد
الدراســية يف الفصــل الدراســي الثــاين و كيفيــة
االســتعداد لهــا ،ونظــام التســجيل الجامعــي
والقــروض.
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نظمــت عمــادة كليــة الهندســة وتكنولوجيــا
المعلومــات يوم ـا ً علمي ـا ً لطلبتهــا اســتضافت
خاللــه القســم التعليمــي بمؤسســة االمديســت،
وذلــك بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا ،وخــال

الورشــة قــام القســم التعليمــي باالمديســت
بتعر يــف الطلبــة علــى المؤسســة وانشــطتها
وخدماتهــا التعليميــة وبرامجهــا التدريبيــة وآليــات
وشــروط الحصــول علــى المنــح التــي تقدمهــا.

كلية الطب تنظم ورشة عمل حول مناهج البحث العلمي
Research Methodology
نظــم االتحــاد العالمــي لجمعيــات طلبــة الطــب –
غــزة بالتنســيق مــع عمــادة كليــة الطــب يف الجامعة،
ورشــة عمــل حــول « مناهــج البحــث العلمــي
« « Research Methodologyعلــى مــدار ثالثــة
أ يــام واســتهدفت  50طالب ـا ً وطالب ـ ًة مــن الكليــة،
وخالل الورشــة تم التطرق إىل أهم المواضيع التي

يشــترط علــى الباحــث أن يكــون ملم ـا ً بهــا ،وأنــواع
البحــث العلمــي ومكوناتــه واألســس العلميــة
الســليمة لكتابــة البحــث العلمــي ،ومهــارات جمــع
المعلومــات ومعالجــة البيانــات ،وطــرق الوصــول
إىل المصــادر العلميــة الموثوقــة ،وآليــات وطــرق
نشــر وعــرض البحــوث العلميــة بشــكل رســمي.

14
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موقع الجامعة

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات تستضيف القسم التعليمي
باالمديست

المحتويات

لألعلى

لألسفل

قسم اللغة العربية ينظم ندوة علمية في األدب المقارن
نظــم قســم اللغــة العربيــة بكليــة االداب
والعلــوم االنســانية يف جامعــة االزهر -غــزة نــدوة
علميــة بعنــوان :األدب المقــارن ،اســتضافت
خاللهــا العا لــم الجليــل األ ســتاذ الدكتــور عبــد
هللا اســماعيل أ حــد ا ســاتذة ومؤسســي قســم
اللغــة العربيــة بالجامعــةُ .عقــدت النــدوة يف

قا عــة المرحــوم هــاين الشــوا بالمبنــى المركــزي،
وتناولــت نشــأة وتطــور وأهميــة األدب المقــارن
كونــه فــرع مــن فــروع المعرفــة ،يتنــاول المقارنــة
بيــن أدبيــن أو أ كثــر ،ينتمــي كل منهمــا إىل أ مــة أو
قوميــة غيــر األمــة أو القوميــة التــي ينتمــي إليهــا
األدب اآل خــر.
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قسم اإلحصاء ينظم محاضرة علمية تناقش مشاكل التحليل
اإلحصائي في الرسائل العلمية واألبحاث
نظــم قســم اإلحصــاء بكليــة االقتصــاد والعلــوم اإلدار يــة محاضــرة علميــة بعنــوان «مشــاكل التحليــل
اإلحصــايئ يف الرســائل العلميــة واألبحــاث «وذلــك يف قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بحــرم الجامعــة
الشــريق مبنــى الجليــل ،وشــارك يف المحاضــرة مجموعــة مــن األكاديمييــن المختصيــن وعلــى رأســهم
األ ســتاذ الدكتــور محمــود عكاشــة ،األســتاذ الدكتــور عبــد هللا الهبيــل أعضــاء الهيئــة التدر يــس بكليــة
االقتصــاد و العلــوم اإلدار يــة ،الدكتــور مؤمــن الحنجــوري عضــو هيئــة التدر يــس بالقســم وعميــد
القبــول والتســجيل ،الدكتــور علــى أبوز يــد عميــد التخطيــط والجــودة.

كلية الصيدلة تنظم ورشة عمل حول الدراسة في الواليات
المتحدة
نظمــت كليــة الصيدلــة يف جامعــة األزهر-غــزة بالتنســيق مــع االتحــاد الفلســطيني لطلبــة الصيدلــة،
وبالتعــاون مــع مكتــب « »Education USAومكتــب « »Amideastيف غــزة ،ورشــة عمــل بعنــوان»:
فــرص التعليــم العــايل والتبــادل الثقــايف يف الواليــات المتحــدة األمر يكيــة» ،وتناولــت الورشــة الحديــث
حــول الدراســة يف الواليــات المتحــدة األمر يكيــة والمنــح وبرامــج التبــادل الطــايب واألكاديمــي ،وذلــك
بحضــور الدكتــورة هــا األغــا عضــو هيئــة التدر يــس بالكليــة ،واألســتاذ أ كــرم البغــدادي ،وعصــام مطــر،
وأنــس المصــري مــن األمديســت ،وحشــد مــن أعضــاء الهيئــة التدر يســية وطلبــة كليــة الصيدلــة.

جامعة األزهر-غزة تستضيف ورشة عمل تعريفية بخدمات
المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع
اســتضاف قســم االقتصــاد بكيــة اإلقتصــاد والعلوم
اإلدار يــة بجامعــة األزهر-غــزة ورشــة عمــل تعريفيــة
بخدمــات المؤسســة الفلســطينية لضمــان
الودائــع وإجــراءات عملهــا ،وأهميــة عملهــا يف
ضمــان ودائــع العمــاء يف فلســطين ،والمســاهمة
يف رفــع مســتوى الوعــي بنظــام ضمــان الودائــع

المحتويات

لألعلى

لألسفل

وتشــجيع العمــاء علــى ز يــادة مدخراتهــم تعز يــزا ً

للثقــة بالجهــاز المصــريف ، ،وحاضــر خــال الورشــة
االســتاذ الناصــر صــاح الديــن الشــوا مديــر مكتــب
المؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع يف قطــاع
غــزة ،وذلــك يف قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا يف
مبنــى الجليــل بالحــرم الجامعــي الشــريق.
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كلية العلوم الطبية التطبيقية تنظم ورشة عمل بعنوان »:التغذية
السريرية بين الواقع والمأمول»
مــن أجــل ز يــادة الوعــي العلمــي ولغــرض تســليط

تحدث الدكتور ايهاب نصر خالل ورقة عمل له عن

الضــوء علــى موضــوع بــات مــن أهــم المواضيــع

أهــم األمــراض التغذويــة وضــرورة تضميــن وتزو يــد

التــي تشــغل بــال المجتمعــات ،نظــم قســم

الطاقــم الصحــي بأخصائيــي التغذيــة الســريرية،

التغذيــة الســريرية بكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة
بجامعــة األزهر-غــزة ورشــة عمــل بعنــوان »:التغذيــة

وذلــك لالرتبــاط الوثيــق بصحــة االنســان إمــا ســلبا ً أو

ايجابـاً ،فيمــا تناولــت الباحثــة ســماح النجــار (طالبــة

الســريرية بيــن الواقــع والمأمــول» ،وخــال الورشــة

ماجســتير تغذيــة ا كلينيكيــة بجامعــة االزهــر)

قدمــت العديــد مــن المحاضــرات ،حيــث ألقــت

تقييــم الحالــة التغذويــة للمرضــى وكبــار الســن عــن

الدكتــورة ســمر النخــال مديــرة دائــرة التغذيــة بــوزارة

طر يــق ( )SGAوتحدثــت عــن أهميــة وضــرورة أن

الصحــة محاضــرة تناولــت أهــم المشــاكل التغذويــة

يتــم اتباعهــا داخــل المشــايف ودور الرعايــة مــن قبــل

للمراحــل العمر يــة المختلفــة ومــدى خطورتهــا ،كمــا

اخصائيــي التغذيــة.

05/3/2017

ورشة عمل بعنوان »:الحمى
القالعية ..مخاطر االصابة..
وأولويات التدخل» بكلية
الزراعة

يوم علمي لقسم الفيزياء بعنوان»:الفيزياء آفاق وتطلعات»

16
3

2017

نظمــت كليــة الزراعــة والبيئــة بجامعــة االزهــر-
غــزة مــع نــدوة حــول مــرض الحمــى القالعيــة
بعنــوان »:مــرض الحمــى القالعيــة مخاطــر
االصابــة وأولويــات التدخــل» ،بالتعــاون مــع
اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي وملتقــى سلســلة
القيمــة قطــاع األلبــان ،وذلــك بقاعــة المرحــوم
هــاين الشــوا بمبنــى الجليــل ،وخــال الورشــة
تــم القــاء الضــوء مــن خــال المختصيــن علــى
أســباب هــذا المــرض وســبل مواجهتــه ،كمــا
تــم نقــاش موســع آلليــات الســيطرة ومكافحــة
المــرض وضمــان عــدم انتشــاره أكثــر ،كذلــك
التطــرق إىل عوامــل وأســباب حــدوث العــدوى
وجهــود الــوزارة والمؤسســات الدوليــة يف
محاولــة الســيطرة علــى المــرض وعــدم انتقالــه
وتحصيــن المــزارع غيــر المصابــة.

26
3

2017

كلية الطب تنظم يوماً علمياً بمناسبة يوم الكلى العالمي

12

بمناســبة اليــوم العالمــي للكلــى نظمــت كليــة اليــوم إلقــاء محاضــرة علميــة حــول الكلــي ووظائفهــا

2017

الطــب بجامعــة االزهر-غــزة بالتعــاون مــع االتحــاد واألعــراض الناتجــة عــن تعطلهــا ،والتوعيــة بأمــراض

3

العالمــي لجمعيــات طلبــة الطــب يومـا ً علميـا ً تحــت الكلــى ومســبباتها والوقايــة منهــا ،كمــا تــم التوجــه
عنــوان« :يــوم الكلــى العالمــي ..حيــاة صحيــة لكلــى لمعــرض نظمــه طلبــة كليــة الطــب اشــتمل علــى
ســليمة» ،وذلــك يف قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا تعر يــف وظائــف الكلــى وفحــص الســكر والضغــط
بمبنــى الجليــل بالحــرم الجامعــي الشــريق ،وتضمــن وذلــك يف صالــة مبنــى الجليــل.

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

عقــد قســم الفيز يــاء بكليــة العلــوم بجامعــة األزهــر-
غزة يوما ً علميا ً بعنوان»:الفيزياء آفاق وتطلعات»،
واشتمل اليوم على محاضرات ألقاها طلبة القسم
بكفــاءة عاليــة لهــا عالقــة بالنظيــرات الفيزيائيــة
والمعضــات التــي تواجــه العلمــاء ،والتــي درس
الطلبــة أسســها العلميــة خــال محاضراتهم النظيرة،
تناولــت ســتة عشــر موضوعـا ً فيزيائيـا ً مــن مختلــف
مجــاالت الفيز يــاء والتكنولوجيــا مثل(،التواجــد عــن
بعــد بتقنيــة الهلوجــرام ،ونظر يــة بــدء الكــون ،وقفــزة

فلكــس ،ومبــدأ الشــكل لهايــزن بيــرك ،ونظيــرة األوتار
الفائقة ،والمادة المعتمة ،والســفر عبر الزمن) ،كما
شــمل اليــوم علــى فقــرات أخــرى مثــل :فقــرة (مــاذا
لــو) حيــث قــدم الطلبــة مجموعــة مــن التســاؤالت
المدهشــة ،إضافــة إىل فقــرة (حــوار بيــن العالميــن
تســا واديســون) حــول أهميــة الكهر بــاء الســاكنة
والمتــرددة ،وفقــرة بعنــوان (:لمــاذا) اشــتملت علــى
مجموعــة مــن التســاؤالت التــي تحــدث مــن حولنــا
والتفســير الفيز يــايئ لهــا.

كلية الحقوق تنظم يوماً دراسياً بعنوان « :حقوق الطفل بين
االزدواجية التشريعية والشرعة الدولية لحقوق اإلنسان «
نظمــت كليــة الحقــوق بجامعــة األزهــر – غــزة بالتعــاون مــع العيــادة القانونيــة ،يوم ـا ً دراســيا ً بعنــوان:
«حقــوق الطفــل بيــن االزدواجيــة التشــريعية والشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان» ،ضمــن مشــروع «
رؤى جديــدة لتطو يــر التعليــم القانــوين « بدعــم مــن برنامــج سواســية البرنامــج المشــترك لبرنامــج األمــم
المتحــدة اإلنمــايئ وهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة « تعز يــز ســيادة القانــون العدالــة واألمــن للشــعب
الفلســطيني(  ،)2017-2014وذلــك يف قاعــة المؤتمــرات بمبنــى الملــك الحســن الثــاين بالحــرم الجامعــي
الجديــد جنــوب مدينــة غــزة.

يوم علمي بمناسبة يوم المياه العالمي بجامعة االزهر-غزة

27
3

2017

نظــم معهــد الميــاه والبيئــة وكليــة اآلداب والعلــوم
االنســانية بجامعــة األزهر-غــزة بالتعــاون مــع ســلطة
الميــاه الفلســطينية ،يوم ـا ً علمي ـا ً بمناســبة يــوم
الميــاه العالمــي بعنــوان »:أزمــة ميــاه الشــرب بيــن
التحليــة واالســتدامة» ،وذلــك بقاعــة المرحــوم هــاين
الشــوا بمبنــى الجليــل يف حــرم الجامعــة الشــريق،
وخــال الورشــة تحــدث نخبــة مــن المتخصصيــن
والباحثيــن عــن أزمــة ميــاه الشــرب ،وأبعادها ،واآلثار

المناخيــة وآليــات الحفــاظ علــى مــوارد الميــاه،
واألمــراض الناتجــة عــن تلــوث ميــاه الشــرب ،حيــث
تحــدث يف هــذه المحــاور كل مــن المهنــدس مــروان
البردويــل ،والدكتــور محمــود شــتات ،والدكتــور
عمــاد أبــو الخيــر ،واألســتاذ الدكتــور منصــور اللــوح،
والدكتــور مــازن أبــو الطيــف والدكتــور اســماعيل
ســنون ،والدكتور عزام أبو حبيب ،واألســتاذ الدكتور
جهــاد أبــو طويلــة ،والدكتــور خلــدون أبــو الحــن.

ورشة عمل لمنصة «فلسطين تعمل» للتوظيف اإللكتروني

13
4

2017

19
4

2017

نظمــت عمــادة شــئون الطلبــة بجامعــة األزهــر-
غــزة بالتعــاون جمعيــة هيئــة المســتقبل للتنميــة
ورشــة عمــل تعر يفيــة لفر يــق منصــة التوظيــف
االلكترونيــة «فلســطين تعمــل» ،وخــال الورشــة
التــي تــم عقدهــا بقا عــة المرحــوم هــاين الشــوا

بمبنــى الجليــل يف الحــرم الجامعــي الشــريق تــم
توضيــح فكــرة وأهــداف المنصــة والخدمــات
التــي تقدمهــا للطلبــة والخر يجيــن ،لعــدد مــن
طلبــة الجامعــة بهــدف تمكينهــم مــن االســتفادة
مــن خدمــات المنصــة.

20
4

2017

يوماً دراسياً بعنوان »:اكتئاب الحمل وما بعد الوالدة» بكلية
الصيدلة
نظمــت كليــة الصيدلــة بجامعــة األزهر-غــزة
بالتعــاون مــع اتحــاد طلبــة الصيدلــة يف فلســطين
ومنظمــة أطبــاء العالم/فرنســا ،يوم ـا ً دراســيا ً
بعنــوان »:ا كتئــاب الحمــل ومــا بعــد الــوالدة «،
وخــال اليــوم تــم تقديــم عــرض عــن ا كتئــاب

الحمــل ومــا بعــد الــوالدة تبعــه شــرح مفصــل عــن
أبــرز أســبابه وطــرق العــاج األمثــل لــه ،والتطــرق
ألفضــل الخطــوات التــي يجــب علــى الحامــل
المكتئبــة القيــام بهــا ،وكذلــك أهميــة الرياضــة
للســيدة الحامــل للحــد مــن هــذا المــرض.

23
4

2017

3

2017

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

نظمــت كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات
بجامعــة األزهر-غــزة بالتعــاون مــع شــركة فلســطين
لتقنيــة االتصــاالت والمعلومــات وكيــل شــركة
اندوســوفت يف فلســطين ،نــدوة عمليــة متخصصــة
بعنــوان »:تطو يــر انظمــة الســكادا باســتخدام برنامــج
اندوســوفت» ،وخــال النــدوة تحــدث م.نــوح قاعــود

رئيــس قســم التحكــم يف الشــركة عــن انظمــة
الســكادا ،مشــيرا ً إىل أنهــا عبــارة عــن نظــام متكامــل
يمكــن المشــغل مــن التحكــم ومراقبــة وتخز يــن
بيانــات األنظمــة الصناعيــة المختلفــة والتحكــم بهــا
عــن بعــد عــن طر يــق االنترنــت أو الجــوال ومــن أي
مــكان.

جامعة األزهر-غزة تنظم ندوة علمية حول االكتئاب

27

لألسفل

ندوة علمية بعنوان »:تطوير انظمة السكادا باستخدام برنامج
اندوسوفت» بكلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات

نظمــت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة يف جامعــة األزهر-غــزة ،بالتعــاون مــع عيــادة خانيونــس للصحــة
النفســية ،نــدوة علميــة تحــت عنــوان( :االكتئــاب ..دعونــا نتحــدث عنــه) ،وجــاءت النــدوة للتوعيــة بمــرض
االكتئــاب يف إطــار االحتفــال بيــوم الصحــة العالمــي ،وذلــك بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى الجليــل
بالحــرم الجامعــي الشــريق ،وتــم خــال النــدوة التعر يــف بمــرض االكتئــاب وأســبابه ونتائجــه المحتملــة ،بمــا
يف ذلــك االنتحــار ،ومــا هــي المســاعدة الممكنــة التــي يمكــن جعلهــا متاحــة للوقايــة والعــاج ،واختتمــت
النــدوة بتقديــم نصائــح للوقايــة مــن مــرض االكتئــاب وضــرورة العــاج الســريع حتــى ال يتــم تفاقــم المــرض
وتطــوره.

جامعة األزهر-غزة تنظم ورشة عمل حول حماية المستهلك ودور
المنتج الوطني

نظــم قســم االقتصــاد بكليــة االقتصــاد والعلــوم
االدار يــة بالجامعــة ورشــة عمــل تحــت عنــوان:
«حمايــة المســتهلك ودور المنتــج الوطنــي
الصناعــات الغذائيــة ،بدائــل الطاقــة» ،وذلــك يف
قاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى الجليــل بالحــرم
الجامعــي الشــريق ،ضمــن النشــاطات الالمنهجيــة
التــي يقــوم بهــا برنامــج ماجســتير قســم االقتصــاد،
وخــال الورشــة تــم تقديــم عــروض علــى شــكل
تســاؤالت قــام بهــا عــدد مــن طلبــة الدراســات
العليــا بالجامعــة تناولــت الصناعــات الغذائيــة

وبدائــل الطاقــة ،فيمــا اتيــح المجــال للضيــوف
مــن خــارج الجامعــة التعليــق عليهــا والــرد علــى
تلــك التســاؤالت ،حيــث تــم اســتضافة المهنــدس
فتحــي الشــيخ خليــل نائــب رئيــس ســلطة
الطاقــة ،والمهنــدس راجــي مســلم مديــر مؤسســة
المواصفــات والمقاييــس بغــزة ،واألســتاذ تيســير
الصفــدي نائــب رئيــس اتحــاد الصناعــات الغذائيــة
والدكتــور رمضــان مســلم مــن جمعيــة حمايــة
المســتهلك ،والدكتــور أحمــد أبــو شــعبان عميــد
كليــة الزراعــة بالجامعــة.

يوم علمي عن مرض السكري بكلية العلوم الطبية التطبيقية

04
5

2017

نظمــت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بالتعــاون
مــع منتــدى الكليــة الطــايب ،يومـا ً علميـا ً بعنــوان»:
تعــرف علــى مــرض الســكري واحمــي نفســك»،
وذلــك بقاعــة المرحــوم هــاين الشــوا بمبنــى
الجليــل بالحــرم الجامعــي الشــريق ،وخــال اليــوم
تــم تقديــم أر بــع محاضــرات علميــة مــن إعــداد
طلبــة الكليــة ،تناولــت التعر يــف بمــرض الســكري

وأنواعــه وتشــخيصه ،ومحاضــرة للقــدم الســكرية،
وحول مضاعفات الســكري ،كما تناولت الحديث
حــول الســكري والحميــة الغذائيــة ،باإلضافــة اىل
ابتــكار وتطو يــر برامــج التثقيــف الصحــي لمرضــى
الســكري ،وإطــاع الحضــور علــى المســتجدات
العلميــة والطبيــة الحديثــة ،ونســبة المصابيــن يف
الســكري وازديــاد عــدد الوفيــات الناتجــه عنــه.

11
7

2017

يوم تعريف ببرنامج ماجستير التصوير الطبي
نظمــت كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة بجامعــة
األزهر-غــزة ،يوم ـا ً تعريفي ـا ً ببرنامــج ماجســتير
التصويــر الطبــي الــذي يعــد األول مــن نوعــه علــى
مســتوى فلســطين ،واشــتمل اليــوم علــى تعر يــف
بالبرنامــج ومجاالتــه االكاديميــة التــي تخصــه اذ تــم

التعر يــف بمقــررات البرنامــج المختلفــة ،وكذلــك
المجــاالت البحثيــة التــي ســوف يغطيهــا ،حيــث أنــه
يتيــح مجــال البحــث العلمــي يف مجــاالت التصو يــر
الطبي كاألشــعة المقطعية ،والرنين المغناطيســي،
والوقايــة مــن االشــعاع.

ورشة عمل بكلية الطب حول فرص ما بعد التخرج

11
7

2017

27
3

11
5

2017

كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات تعقد ورشة عمل خاصة
لمناقشة تخصص هندسة المعدات الطبية
نظمــت كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات األكاديمييــن ووزارة الصحــة ذوي االختصــاص ورشــة
بجامعــة األزهر-غــزة بالتعــاون مــع الشــركات العاملــة عمــل بعنــوان »:المقار بــة بيــن مخرجــات تخصــص
يف مجــال األجهــزة والمعــدات الطبيــة والعديــد مــن هندســة المعدات الطبية واحتياجات ســوق العمل».

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

2017

نظــم االتحــاد العالمــي لجمعيــات طلبــة الطــب فــرع غــزة بالتنســيق مــع كليــة الطــب بجامعــة االزهر-غــزة،
ورشــة عمــل بعنــوان »:فــرص مــا بعــد التخــرج» ،اســتمرت لمــدة يومــان متتاليــان ،واشــتملت الورشــة
علــى تقــدم عــروض محوســبة قدمهــا مجموعــة مــن أطبــاء وخريجــي الكليــة لتقديــم تجربتهــم الخاصــة
باليــات الحصــول علــى التخصــص يف بريطانيــا والمانيــا ،وأيض ـا ً نقــل تجربتهــم يف الحصــول علــى منــح
مــن مؤسســات مرموقــة.

جامعة األزهر-غزة تنظم ورشة عمل حول حماية المستهلك ودور
المنتج الوطني
نظمــت الزاو يــة األمر يكيــة بجامعــة األزهر-غــزة
نــدوة علميــة حــول الحالــة اإلنســانية وحقــوق
اإلنســان يف قطــاع غــزة ،حيــث اســتضافت
األســتاذ عصــام يونــس الخبيــر الحقــويق ومديــر
مركــز الميــزان لحقــوق اإلنســان ورئيــس
لجنــة اإلعــام والعالقــات الدوليــة بمجلــس
أمنــاء الجامعــة ،وأســتعرض أ.يونــس األوضــاع

اإلنســانية والحقوقيــة يف قطــاع غــزة ،ومســتوى
المعانــاة التــي يعيشــها المواطــن يف ظــل
الظــروف االقتصاديــة والمعيشــية الســيئة،
وارتفــاع معــدالت البطالــة والفقــر المدقــع،
معرجــا علــى ضــرورة التكافــل االجتماعــي يف
هكــذا أوضــاع ،الســيما وأن األوضــاع السياســية
المحليــة والمحيطــة آخــذه يف التعقيــد.

وفود

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

وفود

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

وفد من هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية يزور الجامعة

06
9

2016

زار و فــد مــن الهيئــة العا مــة لإلذاعــة والتلفز يــون
الفلســطينية الجامعــة ،بهــدف التأكيــد علــى
ا ســتمرار التعــاون وفتــح آفــاق جديــدة لخدمــة
الجانــب اإلعال مــي التعليمــي بالجامعــة ،وجــرى
خــال اللقــاء تبــادل اال فــكار المتعلقــة بتطو يــر

العالقــات الثنائيــة والتعــاون البنــاء وتعز يــز
مســتوى العالقــة مــع الهيئــة بمــا يخــدم الجامعــة
ويعــزز حضورهــا اإلعالمــي كونهــا مؤسســة
وطنيــة رائــدة يف مجــال التعليــم العــايل والبحــث
ا لعلمــي .

13
10

2016

كلية الزراعة والبيئة بالجامعة تستقبل منسق عمليات مكتب
(الفاو)
اســتقبلت كليــة الزراعــة والبيئــة بالجامعــة منســق
عمليــات مكتــب منظمــة االغذيــة والزراعــة لألمــم
المتحدة(الفــاو) ،و ــايت الز يــارة يف اطــار ســعي
الكليــة الــدءوب لتوســيع شــبكة عالقاتهــا مــع
المؤسســات الدوليــة وكذلــك مناقشــة تنفيــذ

وتمو يــل العديــد مــن المشــاريع العلميــة وضــرورة
التعــاون المســتمر بيــن الفــاو والكليــة ،تنــاول
اللقــاء امكانيــة االشــتراك مــع مؤسســة الفــاو يف
جلــب تمو يــل مشــترك لتطو يــر امكانيــات الكليــة
البحثيــة.

الجامعة تستقبل وفد من مؤسسة فلسطين الغد

03

اســتقبلت الجامعــة وفــدا ً رســميا ً مــن مؤسســة
فلســطين الغــد ،وجــرى خــال اللقــاء نقــاش مشــروع
تور يــد وتركيــب وتشــغيل نظــام طاقــة شمســية
لتوليــد وتخز يــن الكهر بــاء لصالــح الجامعة بقدرة 75
كيلو وات ،وذلك يف مبنى الجليل بالحرم الجامعي
الشــريق ،بتمويــل الممثليــة النرويجيــة ومؤسســة
 ،UNDPويعــد المشــروع مــن المشــاريع النوعيــة

موقع الجامعة

المحتويات

10

2016

يف مجــال الطاقــة النظيفــة المســتدامة ممــا يســاهم
يف توفيــر مصــدر صديــق للبيئــة مــن خــال مصــادر
الطاقــة الشمســية المتجــددة ،ويعالــج مشــكلة
انقطــاع الكهر بــاء المتفاقمــة ،ويؤكــد علــى مواكبــة
الجامعــة للتكنولوجيــا يف ايجــاد الطاقــة البديلــة
للكهر بــاء ،كمــا يعتبــر مشــروعا ً نموذجي ـا ً وعملي ـا ً
لطلبــة قســم الطاقــة المتجــددة بكليــة الهندســة.

13
10

2016

17
10

2016

لألعلى

لألسفل

جامعة األزهر-غزة تستقبل وفدًا من معهد األمل لأليتام
اســتقبلت الجامعــة وفــدا ً رســميا ً مــن معهــد األمــل لأليتــام ،وجــاءت الز يــارة بهــدف تقديــم الشــكر لجامعــة
األزهــر ولبحــث ســبل تطو يــر افــاق التعــاون المشــترك ،وجــرى خــال اللقــاء بحــث رفــع وتيــرة التعــاون مــع
الجامعــة مــن خــال مشــاريع مشــتركة ،واالســتفادة مــن امكانيــات الجامعــة يف تطو يــر الطواقــم اإلدار يــة
للمعهــد ومنحهــم فــرص التدر يــب يف مجــاالت شــتى لتحســين الكفــاءات بمــا يحقــق خدمــة أفضــل لتلــك
الشر يحة.

المنسق العام للمنحة الكويتية يزور الجامعة
اســتقبلت الجامعــة وفــد ا ً رســميا ً مــن مؤسســة
الصنــدوق الكويتــي للتنميــة االقتصاديــة
العربيــة ،و خــال الز يــارة تمــت االشــادة بالتعــاون
البنــاء والمثمــر بيــن الجامعــة ودو لــة الكو يــت
ممثلــة بأمير هــا صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح
األحمــد الجا بــر المبــارك الصبــاح ،وويل عهــده
األميــن ســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجا بــر
المبــارك الصبــاح ،وحكو مــة الكو يــت ممثلــة
يف رئيــس ا لــوزراء ســمو الشــيخ جابــر مبــارك

الحمــد الصبــاح ،وشــعب الكو يــت الشــقيق
الــذي قــدم ومــازال يقــدم كل الد عــم لشــقيقه
الشــعب الفلســطيني ،كمــا قد مــت الجامعــة
مشــروعا ً متكامــا ً للصنــدوق الكويتــي لتطو يــر
مختبــرات الكليتيــن يهــدف أسا س ـا ً إىل تطو يــر
العمليــة التعليميــة ،وتخر يــج أفــواج ذات خبــرة
عمليــة تســاهم يف دعــم القطــاع الصحــي وخد مــة
المجتمــع المحلــي ،كمــا يوفــر بيئــة صالحــة
للبحــث العلمــي.

19
10

2016

الجامعة تستقبل وفدًا من تجمع األطباء الفلسطينيين في أوروبا
اســتقبلت الجامعة وفدا ً رســميا ً من تجمع األطباء

تدريبيــة يف المانيــا و فرنســا يف مجــاالت تحتاجهــا

الفلســطينيين يف أوروبــا ،حيــث تــم بحــث إمكانيــة

الكليــات الطبيــة ،وكذلــك ابتعــاث طلبــة مــن كليــة

تعز يــز التعــاون المشــترك لتطويــر الكــوادر الطبيــة

طــب األســنان للتدر يــب علــى أحــدث طــرق العــاج

األكاديميــة بالجامعــة ،مــن خــال توفيــر دورات

يف أوروبــا.

26
10

2016

02
11

2016

الجامعة تستقبل وفدًا من الممثلية التشيكية

20
10

2016

موقع الجامعة

اســتقبلت الجامعــة وفــدا ً تشــيكيا ً ضــم كل مــن نائــب ممثــل جمهور يــة التشــيك لــدى فلســطين يف رام
هللا ومنســقة التعــاون التطو يــري يف الممثليــة ،وتــأيت الز يــارة يف اطــار اســتكمال مــا اتفــق عليــه الطرفــان
يف ز يــارات ســابقة لتطو يــر مختبــرات قســم الكيميــاء ،و تزويدهــم بمعــدات عاليــة التقنيــة دعمـا ً لبرنامــج
الدكتــوراه يف الكيميــاء ،خاصــة وأن جامعــة االزهــر هــي الجامعــة الوحيــدة يف القطــاع التــي تمنــح درجــة
الدكتــوراه يف مجــال الكيميــاء ،كمــا جــرى مناقشــة ســبل التعــاون مــع الجامعــات التشــيكية تحــت مظلــة
برنامــج  ، +Erasmusوكذلــك بحــث التعــاون مــع القطــاع الخــاص التشــيكي يف مجــال تشــغيل طــاب
الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات.

المحتويات

لألعلى

لألسفل

مدير برنامج  APPEARالنمساوي يزور الجامعة
اســتقبلت الجامعــة مديــر برنا مــج الشــرا كة النمســاوي لتطو يــر البحــث والتعليــم العــايل ،APPEAR
وجــرى خــال الز يــارة تقد يــم شــرحا ً مو جــزا ً عــن برنا مــج  ،APPEARوالبرنامــج التا بــع لوكا لــة التنميــة
النمســاوية ( ADAو حــدة التعــاون االنمــايئ النمســاوي  )ADCوالــذي أ ُنشــئ عــام  2009بهــدف دعــم
التعليــم العــايل والبحــث العلمــي مــن أجــل تحقيــق التنميــة علــى مســتوى المؤسســات األكاديميــة
يف البلــدان ذات األولو يــة للتعــاون االنمــايئ النمســاوي ،كمــا جــرى بحــث محــاور ومكونــات ومبــادئ
البرنا مــج وآليــة التقد يــم للمشــار يع وتقييمهــا.

كلية الزراعة والبيئة تستقبل برنامج الخبراء الهولنديين في
الشرق األوسط
أســتقبلت كليــة الزراعــة والبيئــة المنســق العــام لبرنامــج الخبــراء الهولندييــن يف الشــرق األوســط ،وتــأيت
هــذه الز يــارة بهــدف دراســة احتياجــات الكليــة مــن البرنامــج الممــول مــن الحكومــة الهولنديــة ،والســاعي
لتقديــم الخبــرات واالستشــارات التقنيــة والفنيــة يف مجــاالت تطو يــر القطــاع التعليمــي والتقنــي يف
الشــرق األوســط.

03/11/2016

كلية العلوم الطبية التطبيقية
تستقبل وفدًا من منظمة أطباء
بال حدود

30
11

2016

استقبلت كلية العلوم الطبية التطبيقية وفدا ً
مــن منظمــة أطبــاء بــا حدود بغزة يترأســه مدير
منظمــة أطبــاء بــا حــدود يف غــزة ،وخــال الز يــارة
ناقــش المجتمعــون موضــوع تدر يــب طــاب
العــاج الطبيعــي يف العيــادات التابعــة لمنظمة
أطبــاء بــا حــدود يف غــزة ،وتــم االتفــاق المبــدئ
علــى البــدء يف تدريبهــم ،كمــا ناقــش الحضــور
ســبل تطويــر المســاقات العمليــة لطلبــة قســم
العــاج الطبيعــي بمــا يتناســب مــع أحــدث
تقنيــات تقييــم وعــاج المرضــى.

14
11

2016

موقع الجامعة

مجلس إدارة البنك اإلسالمي العربي في زيارة للجامعة
اســتقبلت الجامعــة وفــدا ً رفيــع المســتوى مــن
البنــك اإلســامي العــريب يترأســه رئيــس مجلــس

الجامعــي والموظــف ،وتلقــت إدارة الجامعــة
وعــودا ً مــن الوفــد الزائــر بالعمــل الجــدي علــى

إدارة البنــك اإلســامي العــريب ،حيــث ناقــش

تقديــم تســهيالت نوعيــة لعمــاء البنــك ،باإلضافــة

المجتمعــون فتــح ســبل جديــدة للتعــاون بيــن

إىل مز يــد مــن العــروض الماليــة الجديــدة ،وأنظمــة

الجامعــة والبنــك بمــا يخــدم مصلحــة الطالــب

التمو يــل طويلــة األمــد.

المحتويات

لألعلى

لألسفل

04
1

2017

الجامعة تستقبل مدير مكتب برنامج اإلتحاد األوروبي «إراسموس
بالس» في فلسطين
اســتقبلت الجامعــة مديــر مكتــب برنامــج اإلتحــاد
األورويب «إراســموس» يف فلســطين  ،وخالل الزيارة
ناقشــت الجامعــة المشــكالت التــي تواجــه الباحثيــن
يف قطــاع غــزة ،ورؤيــة الجامعــة الطامحــة لتطويــر
البحــث العلمــي وجــودة التعليــم واالرتبــاط أكثــر

بالجامعــات االوروبيــة لالســتفادة مــن خبراتهــا يف
العمليــة التعليمــة والبحث العلمــي ،وفكرة التعاون
النوعــي المشــترك وجــودة تنفيــذ البرامــج الممولــة
مــن االتحــاد االورويب وتعز يــز عالقــات التعــاون
المشــترك بيــن الجامعــات الفلســطينية واألوروبيــة.

الجامعة تستقبل عميد المعاهد األزهرية في فلسطين
اســتقبلت الجامعــة عميــد المعا هــد األزهر يــة يف فلســطين ،وتــأيت هــذه الز يــارة بهــدف تعز يــز التعــاون
بيــن المؤسســتين ،حيــث تنــاول الحضــور بحــث ســبل تعز يــز التعــاون بيــن الجامعــة والمعا هــد
األزهر يــة ،وتبــادل األ فــكار الراميــة لدعــم الطلبــة غيــر المقتدر يــن ،ومناقشــة تطو يــر آليــات قبــول
طلبــة المعهــد يف الجامعــة.

18
1

وفدًا المانياً من مؤسسة فريدش ابرت و ولي راند يزور
الجامعة

2017

استقبلت الجامعة وفدا ً المانيا ً من مؤسستي
فر يــدش ابــرت وويل رانــد ،ضــم مديــرة
مؤسســة فر يــدش ابــرت بفلســطين ،ومديــر
فــرع المؤسســة يف قطــاع غــزة ،وممثليــن عــن

مؤسســة ويل رانــد ،وخــال للقــاء دار ناقــش بيــن
الحضــور حــول آليــات وســبل تطويــر التعــاون
األكاديمــي بمــا يخــدم البحــث العلمــي وتطويــر
المجتمــع واالســتفادة مــن الخبــرات والكفــاءات.

22
1

2017

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

وفد رسمي من مكتب تمثيل النرويج في زيارة للجامعة
اســتقبلت الجامعــة وفــدا ً رســميا ً مــن مكتــب
تمثيــل النرويــج لــدى الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ضــم المستشــار ونائــب مديــر
شــئون التنميــة بالممثليــة ،وســكرتير ثــاين
بالممثليــة ،وخــال اللقــاء تــم مناقشــة اخــر مــا

تــم انجــازه يف المشــروع المنفــذ بالجامعــة يف
مجــال الطاقــة النظيفــة المســتدامة ،الممــول
مــن الممثليــة النرويجيــة والــذي يســهم يف
تخفيض النفقات التشــغيلية الالزمة لتشــغيل
مولــدات الكهر بــاء يف الجامعــة بشــكل ملحــوظ.

وفد رفيع المستوى من مستشاري فخامة الرئيس
«أبو مازن» يزور الجامعة

31
1

2017

موقع الجامعة

اســتقبلت الجامعــة وفــدا ً رفيــع المســتوى مــن
مستشــاري فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس وابــو
مــازن ،ضــم مستشــار فخامتــه لشــؤون حقــوق
اإلنســان ،مستشــار فخامتــه للشــؤون القانونيــة،
وأعضــاء مــن المحكمــة الدســتورية العليــا ،وخــال
الز يــارة تــم تقديــم نبــذة عــن مشــاريع الجامعــة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

وانجازاتهــا العلميــة والبحثيــة ،كــم تــم التطر يــق اىل
الحلــول التــي تقدمهــا الجامعــة للفئــات الهشــة مــن
الطلبــة يف ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي
يمــر بهــا قطــاع غــزة ،واإلشــارة لألزمــة الماليــة التــي
تعاين منها الجامعة والجهود التي تبذلها لالســتمرار
بنفــس العطــاء والجــودة.

06
2

2017

04
4

2017

17
4

2017

موقع الجامعة

وفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة لجامعة االزهر-غزة
ا ســتقبلت جامعــة االزهر-غــزة وفــدا ً استشــار يا ً مــن منظمــة الصحــة العالميــة يعكــف علــى اعــداد
تقر يــر حــول األوضــاع البيئيــة والصحيــة بعــد الحــرب األخيــرة علــى قطــاع غــزة ومــدى تأثيــر الحصــار،
وجــرى خــال اللقــاء تقديــم شــرح وايف عــن دور المرا كــز البحثيــة بالجامعــة مركــز تحليــل األغذيــة
واالدو يــة والميــاه مختبــر تحليــل الســموم ،ويف ختــام اللقــاء وعــد وفــد منظمــة الصحــة العالميــة
بعــرض هــذا التقر يــر ا مــام هيئــة األمــم المتحــدة الطالعهــم علــى األوضــاع البيئيــة والصحيــة الصعبــة
التــي يعيشــها ســكان قطــاع غــزة .

استشاري أول إدارة األشعة بمستشفى حمد العام بدولة قطر في
زيارة لجامعة األزهر-غزة
اســتقبلت جامعــة األزهــر –غــزة الدكتــور أدهــم درو يــش استشــاري أول إدارة األشــعة ورئيــس وحــدة
األشــعة الباطنيــة بقســم التصو يــر الطبــي بمستشــفى حمــد العــام بدولــة قطــر ،أســتاذ األشــعة العالجيــة
بكليــة و يــل كورنيــل للطــب .Weill Cornell Medicine College
وجــرى خــال الز يــارة بحــث تعز يــز التعــاون العلمــي والبحثــي بيــن الكليــات الطبيــة بالجامعــة وكليــة
و يــل كورنيــل للطــب ومستشــفى حمــد العــام.

جامعة األزهر-غزة تستقبل مدير مكتب مؤسسة قطر الخيرية
بقطاع غزة
اســتقبلت جامعــة األزهر-غــزة مديــر مؤسســة
قطــر الخير يــة بقطــاع غــزة م .محمــد أبــو حلــوب،
وذلــك يف إطــار جهــود الجامعــة للتطو يــر وإقامــة
مشــاريع تنمو يــة تخــدم المجتمــع الفلســطيني
بشــكل عــام ،وجــرى خــال اللقــاء مناقشــة بعــض

المحتويات

لألعلى

لألسفل

المشــاريع التطوير يــة يف المجــال االكاديمــي
والبحثــي ،اضافــة لمناقشــة العقبــات التــي تواجــه
الجامعــة الســيما يف ظــل الظــروف اإلقتصاديــة
المترديــة وحالــة الحصــار المفروضــة علــى القطــاع
منــذ ســنوات وتأثيــر ذلــك علــى مســيرة الجامعــة.

14
3

2017

وفد من جامعة اإلسراء يزور جامعة األزهر-غزة
اســتقبلت جامعــة األزهر -غــزة وفــد ا ً رســميا ً مــن جامعــة اإلســراء ممثــا ً بالدكتــور عدنــان الحجــار
رئيــس الجامعــة ،والدكتــور أحمــد الواد يــة ،وتــأيت الز يــارة بهــدف بحــث ســبل التعــاون المشــترك بيــن
الجامعتيــن.

السفير الصيني لدى فلسطين يزور جامعة األزهر -غزة

09
3

2017

اســتقبلت جامعــة األزهــر -غــزة ســفير جمهور يــة
الصيــن الشــعبية لــدى فلســطين تشــن شــينغ شــون،
ونائبتــه وطاقــم الســفارة الصينيــة يف فلســطين،
ورافقهــم يف الز يــارة معــايل الوز يــر الدكتــور كمــال
الشــرايف مستشــار الســيد الرئيــس الفلســطيني
محمود عباس لشــؤون حقوق اإلنســان ،وجرى خالل

اللقــاء التأكيــد علــى عمــق العالقــات التاريخيــة بيــن
البلديــن وعــن دعــم الشــعب الفلســطيني الســترداد
حقوقــه الوطنيــة ،كمــا جــرى االطــاع علــى األحــوال
واالحتياجــات التعليميــة الخاصــة بالجامعــة ،وضــرورة
بــذل الجهــود إلحيــاء التعــاون مــع جامعــة األزهــر -غــزة،
وتعز يــز جســور التعــاون األكاديمــي مــع الجامعــة.

18
5

2017

جامعة االزهر-غزة تستقبل وفد من الصندوق الفلسطيني للتشغيل
ا ســتقبلت جامعــة األزهر-غــزة وفــدا ً مــن
الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل والحمايــة
االجتماعيــة للعمــال ،ضــم المديــر التنفيــذي
والســيد منيــر شــالده
ابتســام الحصــري،
مد يــر تطو يــر و تنســيق البرامــج والمشــار يع،
والســيد عمــاد حســين مديــر بنــك المشــار يع

والدراســات ،والســيد محمــد أبــو زعيتــر مديــر
مكتــب الصنــدوق يف قطــاع غــزة ،ودار ناقــش
بيــن الحضــور حــول اليــات وســبل تطو يــر آفــاق
التعــاون بمــا يخــدم الخر يجيــن والتخصصــات
األكاديميــة وتطو يــر المجتمــع واالســتفادة مــن
الخبــرات والكفــاءات.

10
7

2017

معهد المياه والبيئة بالجامعة يستقبل مسئول العالقات الخارجية
بمؤسسة مركز الشرق االوسط ألبحاث التحلية ( )MEDRC
اســتقبل معهــد الميــاه والبيئــة بجامعــة األزهر -غــزة الســيد برنــدن ســميث مســئول العالقــات
الخارجيــة بمؤسســة مركــز الشــرق االوســط ألبحــاث التحليــة ( ،)MEDRCوتــأيت هــذه الز يــارة يف
إطــار مناقشــة ومتابعــة برنا مــج الدكتــوراه يف تكنولوجيــا الميــاه المشــترك بيــن جامعــة األزهر -غــزة
والجامعــة اال ســامية بدعــم مــن ســلطة الميــاه ومؤسســة ( )MEDRCولبحــث ســبل التوا صــل
المشــترك ،وتنــاول النقــاش إجــراءات تقد يــم برنا مــج الدكتــوراه لــوزارة التربيــة والتعليــم العــايل
وانتظــار مالحظاتهــا وتعديالتهــا ،كذ لــك دار نقــاش حــول المنــح الدراســية والتبــادل األكاديمــي.

وفد رسمي من مكتب تمثيل النرويج في زيارة للجامعة

13
7

2017

نقيب أطباء األسنان يزور كلية طب األسنان بالجامعة

07
5

2017

موقع الجامعة

مــن أجــل توطيــد العالقــات العلميــة ووضــع برنامج
تعــاون علمــي بيــن كليــة طــب األســنان بجامعــة
األزهر-غــزة ونقابــة أطبــاء األســنان الفلســطينية زار
نقيب اطباء االســنان الفلســطينية الدكتور ابراهيم
غنــام ووفــد مــن وزارة الصحــة ضــم الدكتــور وائــل
الشــيخ مديــر عــام صحــة رام هللا والبيــرة واألســتاذ
جــواد الخواجــة مديــر تمر يــض صحــة رام هللا

المحتويات

لألعلى

لألسفل

والبيــرة  ،كليــة طــب األســنان بالجامعــة ،لالطــاع
علــى ســير العمليــة التعليميــة النظر يــة والعلميــة
يف الكليــة واإلطــاع علــى الخدمــات المقدمــة يف
العيــادات التعليميــة يف الكليــة ،وخــال اللقــاء
تــم االتفــاق علــى التعــاون العلمــي بيــن الطرفيــن
ومناقشــة إقامــة دورات تدريبيــة ألطبــاء األســنان
يف الكليــة وللخريجيــن الجــدد.

27
7

2017

اســتقبلت جامعــة األزهر-غــزة ،وفــدا ً رســميا ً مــن مكتــب تمثيــل النرو يــج لــدى الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية ضــم الســيدان تــور يــرده مديــر ادارة المشــار يع التنمو يــة بالممثليــة ،وعمــاد الديــن عبــد
هللا مستشــار اول بالممثليــة ،بهــدف االطاللــع علــى مشــروع الطاقــة البديلــة الــذي تمولــه الحكومــة
النرويجيــة بالجامعــة ،وخــال الز يــارة تــم االطــاع علــى مشــروع نظــام طاقــة شمســية لتوليــد وتخز يــن
الكهر بــاء ،بواقــع  75كيلــو وات ،وذلــك يف مبنــى الجليــل بالحــرم الجامعــي الشــريق.

إدارة برنامج الفاخورة في زيارة تفقدية للمشاريع الممولة في
جامعة األزهر-غزة
اســتقبلت جامعــة األزهر-غــزة وفــدا مــن مؤسســة
الفاخــورة ضــم المهنــدس شــادي صالــح رئيــس
المؤسســة – فطــاع غــزة والمهنــدس معتــز بــدوان
مديــر المشــاريع ،وتفقــد الوفــد المشــاريع التــي
يجــري تنفيذهــا بالجامعــة والممولــة مــن مؤسســة

الفاخــورة ضمــن برنامــج إصــاح األضــرار الناجمــة
عــن حــرب  2014بمرافقــة المهنــدس الوز يــر
وطاقــم اإلشــراف بمؤسســة  ، UNDPعلــى رأســها
مشــروع ترميــم القاعــات الدراســية وقاعــة الشــيخ
محمــد عــواد وبدالــة الهاتــف الرئيســية.

الجامعة تستقبل مدير عام شركة جوال في إطار التعاون
المشترك

01
8

2017

يف إطــار التعــاون المشــترك بيــن جامعــة
األزهــر -غــزة وشــركة جــوال اســتقبلت الجامعــة
األســتاذ عبــد المجيــد ملحــم مديــر عــام شــركة
جــوال ،واألســتاذ عمــر شــمايل المديــر التنفيــذي
للشركة يف قطاع غزة ومدراء الدوائر العاملة يف
الشــركة ،وذلــك بهــدف تبــادل التعــاون وتطويــر

وتعز يــز العالقــة بيــن المؤسســتين ،بمــا يخــدم
أهدافهمــا يف إطــار المســؤولية المجتمعيــة،
وتقديــم الخدمــات والحلــول للطلبــة يف ظــل
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي يعــاين
منهــا قطــاع غــزة بشــكل عــام وشــريحة طلبــة
الجامعــات بشــكل خــاص.

وفد من القنصلية الفرنسية يزور الجامعة

13
8

2017

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

اســتقبلت جامعــة االزهــر – غــزة وفــد رفيــع
المســتوى مــن القنصليــة الفرنســية بالقــدس
برئاســة الســيد أوليفيــا دوفور-ملحــق
التعــاون الجامعــي والمؤسســايت يرافقــه كل
مــن الســيد باســتيان برونــت والســيد لــورن
كلــوز .وتهــدف الز يــارة إىل االطــاع علــى آخــر
تطــورات المشــروع المدعــوم مــن القنصليــة

ضمــن برنامــج المقدســي ،وناقــش الطرفــان
ســبل وآفــاق التعــاون المشــترك لتطو يــر
قســم اللغــة الفرنســية مــن خــال إنشــاء
زاو يــة فرنســية خاصــة بالقســم وكذلــك تعز يــز
إقامــة شــرا كات أ كاديميــة مــع جامعــات
فرنســية ضمــن مشــار يع دوليــة مثــل مشــروع
ايراســموس بلــس.

وفود طالبية

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

وفود
طالبية

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

19

08

30

2016

2016

2016

10

11

زيارة طالبات مدرسة حمد بن خليفة الثانوية
للبنات الموهوبات

11

مدرسة المستقبل النموذجية الخاصة في زيارة
علمية لمكتبة الجامعة

قسم اللغة اإلنجليزية بالجامعة يستقبل طلبة
مدرسة الراهبات الوردية

31

13

28

2016

2016

2016

10

11

قسم الجيولوجيا يستضيف طلبة مدرسة المستقبل
النموذجية الخاصة

11

الزاوية األمريكية تستقبل نادي اللغة اإلنجليزية
بمدرسة بنات خانيونس اإلعدادية «أ»

الجامعة تستقبل وفدًا طالبياً من مدرسة بيت
حانون اإلعدادية للبنات

02

23

27

2016

2016

2016

11

11

طالبات الصحة بمدرسة المغازي في زيارة للجامعة

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

11

طالبات مدرسة المغازي اإلعدادية في زيارة إلى
كلية طب األسنان ومكتبة الجامعة

مدرسة ذكور البريج االبتدائية(ج) في زيارة
للجامعة

05

19

2016

2016

12

12

مدرسة الفخاري اإلعدادية للبنات في زيارة لمكتبة
الجامعة

كلية الطب تستقبل طالبات النخبة بمدرسة بشير
الريس الثانوية

12

12

2016

2017

1

12

الزاوية األمريكية تستقبل طلبة برنامج اكسس
باالمديست

كلية طب االسنان تستقبل طلبة من مدرسة
المتميزون االبتدائية الخاصة

15

22

2016

2017

1

12

الزاوية األمريكية تستقبل نادي اللغة اإلنجليزية
بمدرسة ذكور غزة الجديدة االبتدائة «أ»
موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

أطفال مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في زيارة
لمكتبة الجامعة وكلية طب األسنان

إحصائيات

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

إنفوغراف

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

الطلبة الخريجين

الطلبة الملتحقين بالجامعة

تخرج في العام الجامعي 2017/2016

التحق بالجامعة في العام الجامعي 2017/2016

منهم
( )314ببرامج
الدراسات العليا

( )4094طالبا
وطالبة

المقبولين من
اإلناث ()2332
بنسبة ( )%56.9

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

المقبولين من
الذكور ()1762
بنسبة () %43.1

( )3780ببرامج
البكالوريوس

()2142
طالبا وطالبة

منهم ( )968طالبة
بنسبة ()%45.2

و ( )1174طالبا
بنسبة ( )%54.8

الكادر األكاديمي

الكادر الوظيفي

المتفرغون
 40محاضر
ومدرس وباحث

منهم
يعمل في الجامعة
( )624موظفا
وموظفة

منهم ( )244من
الكادر األكاديمي

 57أستاذ دكتور

فيما يعمل ()381
من الكادر الوظيفي
كمدراء وإداريين
وفنيين وخدمات
معاونة
 69أستاذ مساعد

 51أستاذ مشارك

غير المتفرغون

(  )%81.9من الكادر
األكاديمي هم من
حملة درجة الدكتوراة

موقع الجامعة

المحتويات

لألعلى

لألسفل

( )%12.1من
الكادر الوظيفي
هن من النساء

 27أكاديمي

 50إداري

إعداد دائرة العالقات العامة و اإلعالم
تحرير  :أ .ناجي ريحان
تصميم  :أ .أحمد إسماعيل
تصوير  :أ .محمد فروانة  ،أ  .فادي حنونة
إشراف عام  :أ .هاشم كساب

2017

