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ﻣﺎذا ﻗﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﺎﻟﺔ

أ .هاشم الشوا ،رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لبنك فلسطني
يعتبــر برنامــج زمالــة مــن أكبــر البرامــج التــي بــادر
بنــك فلســطني الــى إطالقهــا بهــدف تطويــر مســتوى التعليــم
اجلامعــي يف فلســطني ،بحيــث تســتفيد أجيالنــا مــن التجارب
التــي وصــل اليهــا العالــم ،لتلبــي احتياجاتنــا املهنيــة يف ســوق
العمــل ،والــذي ســينعكس علــى عمليــات البنــاء والتنميــة
وتعزيــز االقتصــاد واالبتــكارات الفريــدة لتكــون فلســطني
متميــزة بطاقــات شــبابها.
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د .تفيدة اجلرباوي ،املدير العام ملؤسسة التعاون
يعــد برنامــج زمالــة أحــد املكونــات الرئيســية
لالســتراتيجية التــي وضعتهــا مؤسســة التعــاون لدعــم
قطــاع التعليــم يف فلســطني للمواءمــة مــا بــني احتياجــات
ســوق العمــل ،ومتطلباتــه ،وتطــور املجتمــع .يهــدف البرنامــج
الــى حتســني نوعيــة التعليــم العالــي وأســاليب التدريــس يف
اجلامعــات الفلســطينية مــن خالل توفير الفرص للمشــاركني
الكتســاب ونقــل املعرفــة العلميــة والعمليــة ،واطالع طالبنا يف
اجلامعــات الفلســطينية علــى أحــدث التطــورات التكنولوجيــة
العامليــة  .كمــا ميثــل برنامــج زمالــة شــراكة وطنيــة متميــزة
مــع القطــاع اخلــاص للنهــوض مبســيرة التعليــم العالــي يف
الوطــن ،وبــروز فلســطني علــى خارطــة البحــث العلمــي يف
العالــم.

Zamala Founders Quotes:

Mr. Hashim Shawa, Chairman and General Manager, Bank of Palestine

Zamala is Bank of Palestine’s cornerstone
educational program initiated with the
objective of enhancing the development of
university education in Palestine. We embarked
on this program with our partners to expose
all faculties in the Palestinian universities
to top notch trends and advances in the
global educational system. With our eyes set
at enriching the educational experience of
Palestine’s young generation; improving their
innovative skill set for the ever changing labor
market. The Trilogy of global exposure of faculty,
translated consequently into better education
for our university students and proximity to
market needs; will certainly impact the national
economy; equipping all of us with the tools to
create impact into the future.
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Dr. Tafeeda Jarbawi, Director General,
Taawon (Welfare Association)

Zamala Fellowship Program is a key
component of Taawon’s strategy to support
the education sector in Palestine, and to match
its output with the needs of the labor market
and for society development. Zamala aims to
upgrade the quality of higher education and
teaching methods in Palestinian universities.
Zamala allows participating fellows to
acquire and convey scientific and practical
experience, and in turn share with students
in Palestine. Zamala focuses on cutting-edge
technologies, and offers possibilities for
unique national partnerships with the private
sector to enhance higher education and
place Palestine on the world map of empirical
research.

اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت وآراء ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
أ .بالل أبو راس ،اجلامعة اإلسالمية  -غزة
برنامــج زمالــة هــو فرصــة اســتثنائية للباحثــني
الفلســطينيني الكتســاب مهــارات وخبــرات جديــدة .يســاهم
البرنامــج يف تطويــر مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية،
وفتــح املجــال لتعزيــز العالقــات مــع املؤسســات اخلارجيــة.
كمــا ويقــدم البرنامــج رؤيــة جديــدة ترتقــي بالبحــث العلمــي
والتعليــم العالــي يف فلســطني إلــى املعاييــر الدوليــة.

أ .حسام قصراوي ،جامعة فلسطني التقنية (خضوري)
ســاهم برنامــج زمالــة يف تعزيــز روح املبــادرة
والتفاعــل مــع األوســاط األكادمييــة املختلفــة يف فلســطني
واخلــارج ،ورفــع مســتوى األداء البحثــي والتنظيــم اإلداري
بشــكل ملفــت للنظــر.

د .رابح مرار ،جامعة النجاح الوطنية
مكنتنــي منحــة زمالــة مــن إمتــام دراســة حــول
العوامــل احملــددة إلنتاجيــة قطــاع اخلدمــات يف فلســطني،
وتوصلــت إلــى نتائــج مهمــه جــداً تهــم صانعــي القــرار يف
القطاعــني العــام واخلــاص ،كمــا مت إنشــاء شــبكات بحثيــة
مــع جامعــات خارجيــة.
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د .سائدة عفونة ،جامعة النجاح الوطنية
هــو برنامــج مختلــف عــن كل البرامــج األخــرى ،ألنــه
برنامــج متميــز أصيــل فلســطيني وبتمويــل وإدارة مؤسســات
فلســطينية عريقــة ،كان لــه أثــر كبيــر يف تطويــر التعليــم يف
جامعــة النجــاح مــن خــالل انتــاج العديــد مــن الدراســات
واألبحــاث التــي نشــرت يف مجــالت عامليــة ،كمــا ســاهم
البرنامــج يف بنــاء العديــد مــن عالقــات الشــراكة وتبــادل
املعرفــة.

Quotes from The Palestinian Universities’ Academics
about Zamala Program

Mr. Belal Abu Ras, Islamic University – Gaza

Zamala is an exceptional opportunity
for Palestinian researchers to acquire new
skills and experience. It helps develop the
Palestinian higher education establishments
and opens new horizons for cooperation
with external institutions. Moreover, Zamala
proposes a new vision to upgrade Scientific
research and higher education in Palestine to
attain international standards.

Dr. Rabeh Morrar, An-Najah National
University

My fellowship with Zamala enabled
me to complete my study on the factors
undermining the productivity of the service
sector in Palestine. I reached important
findings to inform decision-makers in the
private and public sectors. Furthermore,
research networks were established with
universities abroad.
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Mr. Hussam Qasrawi, Palestine Technical
University (Kadoorie)

Zamala Fellowship Program motivated
proactive interaction among different
academic milieus in Palestine and abroad,
contributing thus noticeable improvement in
performance, in research and administrative
organization.

Dr. Saida Afouneh, An-Najah National
University

Zamala is different from any other
programs because it is genuinely Palestinian,
funded and managed by sophisticated
palestinian institutions. It had a positive
impact on the development of education at
An-Najah University via the production of a
number of researches and studies that were
published in international journals. Moreover,
the program helped building partnerships
and exchanging knowledge with other
organizations.

أ .شيرين القاضي ،جامعة بوليتكنك فلسطني  -اخلليل
برنامــج زمالــة هــو فرصــة رائعــة لألكادمييــني
لتطويــر املعرفــة واملهــارات العمليــة لديهــم .مــا مييــز
البرنامــج هــو عــدم وجــود محــددات للتدريــب كباقــي البرامج
التقليديــة ،بحيــث يقــوم املبتعــث باختيــار املوضــوع وتصميــم
محتــوى التدريــب والتواصــل مــع املؤسســات املســتضيفة
بطريقــة تتــالءم مــع احتياجاتــه وطموحاتــه ويســاهم يف
تطويــر أدائــه.

د .عبد الرافع الزاملي ،جامعة االقصى -غزة
برنامــج زمالــة فتــح أمامــي
اآلفــاق خللــق بيئــة علميــة وشــراكة
مــع العديــد مــن اجلامعــات والعلمــاء
يف مجــال تكنولوجيــا املعلومــات
واالتصــاالت ،كمــا ســاعدني علــى
تطويــر معرفتــي يف مجــال البحــث
العلمــي.

د .لينا عدوان ،جامعة بيرزيت
مكنتنــي منحــة زمالــة مــن احلصــول علــى أحــدث مــا توصــل إليــه العلــم مــن معرفــة يف مجــال دراســة األمــراض العصبيــة
خــالل الفتــرة التــي قضيتهــا يف قســم العلــوم العصبيــة الســريرية يف جامعــة كامبــردج .ال شــك أن وجــود مثــل هــذه الفــرص
يســاهم يف رفــع كفــاءة الباحثــني احملليــني والتقليــل مــن حجــم الفجــوة يف البحــث العلمــي مــا بــني اجلامعــات الفلســطينية
واجلامعــات العامليــة ،كمــا يفتــح اآلفــاق للتعــاون البحثــي املشــترك.
د .عزيز خليل ،جامعة فلسطني األهلية
يســهم برنامــج زمالــة يف رفــع كفــاءة أعضــاء الهيئــة التدريســية يف اجلامعــات
الفلســطينية مــن خــالل توفيــر الفرصــة لهــم الكتســاب خبــرات ومهــارات جديــدة
يف مختلــف التخصصــات ،ممــا يســاعدهم علــى توفيــر تعليــم نوعــي للطلبــة الذيــن
ســيأخذون علــى عاتقهــم مســؤولية تطويــر مجتمعهــم الفلســطيني مســتقب ً
ال.
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Mrs. Shireen Al Qadi – Palestine Polytechnic
University, Hebron

Zamala is an amazing opportunity for
academic staff to develop their knowledge and
skills. It is innovative in terms of the absence of
any limitations to training, which is usually found in
traditional programs. Fellows have full freedom to
select their topics and design the content of training.
They are also given the opportunity to communicate
with their host organizations in a manner that
responds to their needs and aspirations and helps
them develop their performance.

Dr. Abdelrafe Elzamili, Al-Aqsa
University – Gaza

Zamala Program allowed me
to initiate scientific partnerships
with many universities and
scientists specialized in information
and communication technology;
it also helped me develop my
scientific research skills.

Dr. Aziz Khalil – Palestine Ahliya University

Zamala Fellowship Program helps enhancing the competences of academic staff in
Palestinian universities by providing them with the opportunities to acquire new skills and
experiences in variant areas of specialization. Subsequently, they can use their learning to devise
quality education for their students, who will shoulder the development of their Palestinian society
in the future.

Dr. Lina adwan – Birzeit University

Zamala fellowship allowed me to learn about the latest developments in
neurology throughout my residency with the clinical neurological department
at Cambridge University. There is no doubt that such opportunities upgrade
the skills of local researchers and bridge the empirical research gap between
Palestinian and world universities. They also allow for joint research projects
and cooperation.
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د .مازن حامد ،جامعة بيرزيت
شــكل برنامــج زمالــة ،واملدعــوم مــن بنــك فلســطني ومؤسســه التعــاون ،منعطفــاً هامــاً يف
احليــاة األكادمييــة ألســاتذة اجلامعــات يف فلســطني ،حيــث قــام بدعــم األبحــاث العلميــة يف مجــاالت
مختلفــة منــذ أن بــدأ ،ومــا زال مســتمرا بأخــذ هــذا الــدور احليــوي والــذي ســتظهر نتائجــه مــع مــرور
الوقــت وازديــاد أعــداد الباحثــني املســتفيدين منــه .يعتبــر برنامــج زمالــة مــن اللفتــات املشــرقة لبنــك
فلســطني ومؤسســه التعــاون ويتمتــع بالنزاهــة ،وآمــل أن يســتمر بنفــس العــزم ويــزداد قــوة.

أ .مصطفى أبو نصر ،جامعة األزهر -غزة

أ .مهدي قليبو ،جامعة بيت حلم

انطــالق واســتمرار برنامــج زمالــة بهــذا الزخم
وهــذا التطــور هــو نتــاج لتطــور العقلية الفلســطينية التي
بــدأت ترتــب أولوياتهــا ،وتدعــم خياراتهــا االســتراتيجية
بأيـ ٍـد فلســطينية ،مــن أجــل خــــلق مجتمــع فلســــطيني
فعــال ومتطــور.

بتأكيــده علــى أهميــة تعزيــز
العمليــة التعليميــة واحلصــول علــى العلــوم
والتكنولوجيــا والبحــث العلمــي باإلضافــة
إلــى إنشــاء املشــاريع التجاريــة ،فــإن برنامــج
زمالــة يضيــف قيمــة نوعيــة لرســالة وأهــداف
معاهدنــا األكادمييــة ،ويدعــم االقتصــاد
الفلســطيني ،حيــث يعمــل جنبــا إلــى جنــب
مــع مســاري االســتدامة واألمــن .وســوف
يســتمر هــذا البرنامــج يف أن يكــون مــن أهــم
الدعائــم الرئيســية التــي تشــكل حيــاة املثقــف
األكادمييــة ،وتتــرك أثــراً عميق ـاً فيــه ،وهــذا
بــال شــك يشــكل عنصــراً أساســياً يف العمــل
اجلــاد واملشــترك لرفعــة املســيرة األكادمييــة
يف فلســطني.
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Dr. Mazen Hamed – Birzeit University

Zamala Fellowship Program, with the sponsorship of Bank of Palestine
and Taawon, constituted a stepping stone in the academic career of many
university professors in Palestine. Since its outset, it has been funding scientific
researches in different areas. Its contribution culminated in an increased number
of beneficiaries whose work will have positive impact on the ground. Zamala is a
luminous effort by the Bank of Palestine and Taawon. It is known for its integrity
and I do hope it will pursue the effort with the same level of determination and
will grow even stronger.

Mr. Mustafa Abu Nasr,
Al-Azhar University, Gaza

Mr. Mahdi Qleibo, Bethlehem
University

The persistence of Zamala
Fellowship Program stems from the
evolution of the Palestinian mindset
that began to organize its priorities
and support strategic choices to be
implemented by Palestinian hands to
achieve a fully developed Palestinian
society.

Reiterating quality education and acquiring of science,
technology and scientific research
in addition to establishing
businesses, Zamala Fellowship
Program is a valuable addition
to the mission and goals of our
academic institutions. It reinforces
the Palestinian economy since
it focuses on sustainability and
safety. The Program will remain
a key pillar in the life of academic
scholars and will definitely leave
a huge impact. This, in turn, will
foster the Palestinian academia
and reinforce it with serious and
joint action.
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ﻓﻜﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﺎﻟﺔ:
جــاءت الفكــرة مببــادرة مــن بنــك فلســطني مــع اجلامعــات الفلســطينية،
وذلــك مــن خــالل متويــل منــح للعاملــني يف هــذه اجلامعــات مــن
أســاتذة جامعيــني ،مســاعدي البحــث والتدريــس ،مهندســني وإداريــني
للقيــام بزيــارات أكادمييــة تدريبيــة عمليــة ملؤسســات التعليــم العالــي
(اجلامعــات) أو مؤسســات ماليــة /مصرفيــة /اســتثمارية /شــركات
اتصــاالت ومؤسســات طبيــة مرموقــة يف اخلــارج لتطويــر خبراتهــم
العمليــة والتطبيقيــة الالزمــة ،والعــودة ملمارســتها يف جامعاتنــا علــى
أرض الوطــن ،ممــا ســيؤدي إلــى تطويــر التعليــم واملهــارات واألدوات التــي
يكتســبها الطــالب بشــكل يســاعدهم علــى االنخــراط الســريع يف ســوق
العمــل ،وتلبيــة االحتياجــات املطلوبــة مــن الكفــاءات البشــرية يف عالــم
يتغيــر بســرعة .وبالتالــي العمــل علــى ســد الفجــوة بــني قطــاع التعليــم
ونوعيــة املخرجــات وقطــاع العمــل واحتياجــات الســوق احمللــي والعاملــي.
وتطــورت الفكــرة بــني مؤسســة التعــاون وبنــك فلســطني إلــى تأســيس
صنــدوق دائــم يتولــى تنفيــذ برنامــج «زمالــة» مبهنيــة عاليــة ،ملــا لذلــك
مــن أثــر يف تطويــر وتنميــة قطــاع التعليــم العالــي الفلســطيني.
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Introduction:
Zamala Fellowship Program was established as an
initiative of Bank of Palestine, Palestinian universities
and Taawon to provide grants to university teachers,
staff, research and teaching assistants, engineers and
administrative staff to join academic and practical
training at higher education establishments/
financial organizations/ banks/ investment
institutions/ prominent telecommunication and
medical companies abroad in order to upgrade
their expertise and applied knowledge. At the
end of the training, they rejoin their universities to
contribute to the advancement of higher education,
provide skills and tools to the students to help
them quickly integrate into the labor market in a
rapidly changing world. As a result, they can bridge
the gap between the outcome of the education
sector and the needs of labor markets locally and
internationally. The Zamala initiative was further
developed in cooperation between Taawon and
the Bank of Palestine and led to the establishment
of a permanent fund responsible for top quality
implementation.
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أﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »زﻣﺎﻟﺔ«
ـني نوعيــة التعليــم العالــي وأســاليب التدريــس
الهــدف العــام :يهــدف البرنامــج إلــى حتسـني
ـالل حتقيــق
ـني احتياجــات ســوق العمــل ومتطلباتــه وتطــور املجتمــع ،مــن خــال
ال
للمواءمــة مــا بـني
األهــداف الفرعيــة التاليــة:
• توفير مقومات عملية لتطوير التعليم العالي ليتناسب مع متطلبات العصر
الضرورية ،من خالل بناء منوذج تعليمي مبواصفات عصرية فريدة.
• املساهمة ببناء أسس تعليمية جامعية فلسطينية حديثة من خالل التأثير على
منهاج التعاليم العالي يف مختلف املواضيع من حيث التطور والتقدم.
• املساهمة يف تعزيز أساليب ومهارات تطبيق البحث العلمي لدى املعلمني والطالب
يف اجلامعات الفلسطينية ،من خالل إعطاء فرصة للباحثني لالستفادة من املصادر
واخلبرات العاملية.
• ضمان تخريج أجيال من الطلبة املتميزين بخبراتهم ممن سيساهمون يف عملية
البناء والتطور.
• رسم صورة متميزة لفلسطني مبهارات املتعلمني وخبراتهم املتميزة ووضع األستاذ
الفلسطيني على اخلارطة من حيث االصدارات املختلفة من بحوث وأوراق عمل
وإقامة محاضرات يف مناطق مختلفة من العالم.
• بناء شبكة عالقات خارجية من خالل املبتعثني الذين يتم إرسالهم للخارج ،ونقل
صورة جميلة عن فلسطني من خاللهم .هذا بجانب إظهار دور القطاع اخلاص
الفلسطيني يف تبنيه لقطاع التعليم الفلسطيني وتطويره ،وتطوير صندوق لبرنامج
زمالة يتميز باالستدامة.
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Goal and Objectives of Zamala Program
General Goal: Zamala aims to improve the quality of higher education
and teaching methods to concord with the needs of the labor market
and society development. It aims to achieve the following objectives:
• Set an appropriate environment for the development of higher
education to match modernity via the construction of unique and
modern model.
• Modernize Palestinian universities through upgrading and
advancement of the higher education curricula.
• Enhance applied research skills and techniques among Palestinian
university teachers and students by granting opportunities for
research and exchange with international expertise and resources.
• Ensure that university graduates are capable of building and
developing their societies.
• Place Palestine, its teachers and students on the map of excellence
at the international level, in terms of publications, researches, work
papers and lectures.
• Establish a network of external relations with professors sent
abroad in order to help them convey a beautiful image of Palestine.
• Highlight the role of the private sector in promoting higher
education in Palestine, and the creation of the Arab Fellow Program
Fund to ensure sustainability.
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ات يف كل منها/أسماء اجلامعات وعدد املبتعثني
The Beneficiary Universities and The Number of Fellows in Each University

6

8
AAU

PTUK

28

NNU

14

4
QOU

BZU

18
QU

2
2
7
AAU
PTUK
NNU
BZU
QOU
QU
PAUC
BU
PPU
HU
IUG
AZU
AU

Arab American University
Palestine Technical University - Kadoorie
An-Najah National University
Birzeit University
Al-Quds Open University
Al-Quds University
Palestine Ahliya University
Bethlehem Univserity
Palestine Polytechnic University
Hebron University
Islamic University - Gaza
Azhar University - Gaza
Al-Aqsa University - Gaza

8

5

17
IUG
AZU

PAUC
BU

1

PPU
HU

AU
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اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ:
يســتهدف البرنامــج أســاتذة جامعيــني ،ومســاعدي البحــث والتدريــس ،ومهندســني
وإداريــني مــن اجلامعــات الفلســطينية احملليــة واملســجلة رســميا يف فلســطني .اســتفاد/ت
منــه حتــى العــام  120 ،2016مبتعــث/ة ينتمــون إلــى  13جامعــة فلســطينية يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة ،مت اختيارهــم مــن قبــل اللجنــة التحكيميــة واللجنــة التوجيهيــة
للبرنامــج وفقــا ملعاييــر االختيــار احملــددة مســبقاً.

Target Group:
Zamala targets university professors, research and teaching assistants,
engineers, and administrative staff from local Palestinian universities
officially registered in Palestine. 120 fellows from 13 Palestinian
universities in the West Bank and Gaza Strip benefited from the
program till 2016. They were selected by a jury and an advisory
committee according to predetermined selection criteria.
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آﻟﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻴﻦ/ات

Fellows Selection Mechanism

يتم يف كل دورة من دورات برنامج زمالة تنفيذ ما يلي:

In every cycle of the Program, the following is
done:

• الترويــج للبرنامــج يف اجلامعات الســتقطاب العاملني/ات
فيهــا للتقــدم لــه.

• Advertising Zamala Program in universities to
attract candidates.

• اســتقبال طلبــات املتقدمــني ،وتفريغهــا وفرزهــا وفقــاً
ملعاييــر التقــدمي احملــددة مســبقاً.

• Receiving applications, entry of data
and sorting according to predetermined
submission
criteria.

• تعيــني اللجنتــني التوجيهيــة والتحكيميــة للقيــام باختيــار
الطلبــات وفقـاً ملعاييــر االختيــار احملــددة مســبقا.

• Appointment of the advisory committee
and jury to select applications according to
predetermined selection criteria.

• تقييــم الطلبــات مــن قبــل جلنــة التحكيــم وإرســال قائمــة
باملبتعثــني املرشــحني لتمويــل ابتعاثهــم ضمــن البرنامــج.
• مصادقــة اللجنــة التوجيهيــة علــى قائمــة املبتعثــني
املرشــحني والتأكــد مــن مطابقتهــا ملعاييــر االختيــار
والتــي مــن أهمهــا مــدى تأثيــر ومســاهمة البعثــات يف
ســد الفجــوة بــني قطــاع التعليــم ونوعيــة املخرجــات،
وقطــاع العمــل واحتياجــات الســوق احمللــي والعاملــي.
• تغطيــة تكاليــف االبتعــاث للمبتعثــني املقبولــني يف
البرنامــج.
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• Assessment of applications by the jury and
submission of the list of candidate fellows
to secure funding for their fellowship in the
Program.
• Endorsement of the advisory committee on
the list of candidates and ensure they comply
with the selection criteria, most importantly
the impact of filing a gap between the
educational sector outcome and the labor
market for both local and global markets.
• Cover expenses of admitted candidates.

Zamala Scope of Services
till the end of 2016
Fellows received diversified grants, covering
mainly four university specializations, as
shown below:

4

احلقوق
Law

28

اإلدارة واالقتصاد والعلوم
املالية واملصرفية

Business Administration,
Economics, Finance and
Banking

Zamala Fellows Publications
Since its start, Zamala Fellowship Program
resulted in the publication of 42 research
papers covering four areas:

6

الهندسة والتكنولوجيا
واالتصاالت
Engineering, Technology
and Telecommunication
19

26

العلوم الصحية
واحلياتية

Health and Life
Sciences

زﻣﺎﻟﺔ واﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺧﺪﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ
٢٠١٦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
متيزت منح املبتعثني طوال فترة تنفيذ البرنامج بتنوع
 فقد خدمت أربعة تخصصات جامعية كما هو،مجاالتها
:موضح أدناه

30

الهندسة والتكنولوجيا
واالتصاالت

Engineering, Technology
and Telecommunication

58

العلوم الصحية واحلياتية
Health and Life
Sciences

ﺻﺪارات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺘﻌﺜﻲ زﻣﺎﻟﺔ£ا
 ورقــة بحثيــة مــن42 مت منــذ بــدء تنفيــذ البرنامــج إصــدار
 وتركــزت هــذه اإلصــدارات علــى أربعــة،ات/قبــل املبتعثــني
:مجــاالت وهــي

2

اآلداب
Arts

8

اإلدارة واالقتصاد والعلوم املالية
واملصرفية

Business Administration,
Economics, Finance and Banking

20

إنجازات بعض مبتعثي زمالة

Achievments of Zamala Fellows

اإلدارة واالقتصاد والعلوم المالية والمصرفية

Administration, Finance and Banking
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د .اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻮض
أستاذ مشارك  -قسم االقتصاد
كلية األعمال واالقتصاد ،جامعة القدس
عنوان البعثة:
تطبيق قانون أوكانز يف االقتصاد الكلي للتحقق من
العالقة االقتصادية التبادلية بني فلسطني وإسرائيل
باستخدام االقتصاد القياسي
اجلهة املستضيفة:
Iowa State University

الواليات املتحدة األمريكية

اســتطاع د .عــوض مــن خــالل بعثتــه تنفيــذ دراســة بحثيــة
هدفهــا قيــاس مــدى تأثــر االقتصــاد الفلســطيني واإلســرائيلي
ببعضهمــا فيمــا يتعلــق مبعــدل البطالــة ومعــدل التغيــر يف النمــو
االقتصــادي .حيــث ستســاهم هــذه الدراســة يف مســاعدة صانــع
القــرار الفلســطيني يف رســم العالقــة بــني االقتصــاد الفلســطيني
مــع نظيــره االســرائيلي .كمــا مت تطويــر ورقــة بحثيــة تركــز علــى
اســتخدام أســاليب التفضيــل يف تقييــم الســلع غيــر الســوقية،
باإلضافــة إلــى رصــد وقيــاس توجهــات املســتهلكني لهــذه الســلع
يف فلســطني.
تأتــي أهميــة هــذه الزيــارة البحثيــة العلميــة مــن خــالل التركيــز
علــى اجلوانــب التطبيقيــة للنظريــة االقتصاديــة واملاليــة ممــا عــزز
مــن قــدرات د .عــوض وخبراتــه التعليميــة والتطبيقيــة يف إيصــال
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املفاهيــم العلميــة والنظريــة لطلبــة الدراســات العليــا يف جامعــة
القــدس.
كمــا متكــن د .عــوض مــن االطــالع علــى مســاقات كليــة اإلدارة
واالقتصــاد يف اجلامعــة املســتضيفة واالســتفادة منهــا يف تطويــر
املســاقات األكادمييــة لطلبــة البكالوريــوس واملاجســتير يف كليــة
إدارة األعمــال واالقتصــاد يف جامعــة القــدس -أبــو ديــس ،حيــث
يقــوم بتدريــس هــذه املســاقات لطلبــة الكليــة وهــي :االقتصــاد
القياســي ،املاليــة الدوليــة ،النظريــة االقتصاديــة اجلزئيــة والكليــة،
والتنميــة االقتصاديــة.

Dr. Ibrahim Awad
Associate Professor - Department of
Economics Faculty of Business and
Economics - Al Quds University
Title: Applying Okun’s Law to
macroeconomic analysis of the mutual
economic relation between the Palestinian
and Israeli economies using econometrics
Host University:
Iowa State University - USA

During his fellowship, Dr. Awad carried out a
research to assess the mutual impact of Palestinian
and Israeli economies as regards unemployment
rates and the average fluctuation of economic
growth. The study will inform Palestinian
decision-makers in drawing the relation between
the Palestinian and Israeli economies. He also
developed a research on the use of preferential
pricing of non-market commodities in addition
to monitoring and predicting consumption
trends of such commodities in Palestine.
This research is particularly important since it
concentrates on applications of the economic
and financial theories; it also helped Dr. Awad
enrich his previous academic and applied
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مســاعدة صانــع القــرار الفلســطيني يف رســم العالقــة
 وتطويــر ورقــة،بــني االقتصــاد الفلســطيني مــع نظيــره اإلســرائيلي
بحثيــة تركــز علــى اســتخدام أســاليب التفضيــل يف تقييــم الســلع
 باإلضافــة إلــى رصــد وقيــاس توجهــات املســتهلكني،غيــر الســوقية
.لهــذه الســلع يف فلســطني

Help Palestinian decision-makers draw
the relation between the Palestinian an d Israeli
economies and develop a research focusing on
preferential pricing of non-market commodities
and monitoring and predicting consumption
trends of such commodities in Palestine.

experiences in communicating the scientific and
theoretical concepts to post-graduate students
at Al-Quds University.
Furthermore, the review Dr. Awad made of the
courses of the Faculty of Economics and Business
Administration in the host university enabled
him develop academic courses for BA and MA
students at the Faculty of Economics and Business
Administration at Al-Quds University – Abu Dis.
He taught the following courses: econometrics,
international finance, micro and macro-economic
theories and economic development.

أ .د .ﺳﻤ ﺻﺎ
أستاذ  -قسم االقتصاد والعلوم السياسية
كلية التجارة  -اجلامعة اإلسالمية  -غزة
عنوان البعثة :استخدام الشبكات العصبية
االصطناعية يف التنبؤ لبيانات السالسل الزمنية
اجلهة املستضيفة:
Texas State University

الواليات املتحدة األمريكية

هدفــت الزيــارة البحثيــة التــي نفذهــا أ.د .صــايف إلــى بنــاء منــاذج
التنبــؤ لبعــض مؤشــرات االقتصــاد الفلســطيني باســتخدام االنحــدار،
والسالســل الزمنيــة ،والشــبكات العصبيــة االصطناعيــة ،حيــث أن
التنبــؤ بالقيــم املســتقبلي َة لبعــض املؤشــرات االقتصاديــة تســاعد صانعــي
القــرار يف فلســطني لت َوقــع القِ يـ ِـم املســتقبلية لتلــك املؤشــرات ،وبالتالــي
أخــذ اإلجــراءات الضروريــة واملطلوبــة لتفــادي املشــاكل املســتقبلية .كمــا
تســاعد منــاذج التنبــؤ املــدراء علــى التخطيــط اجليــد واإلدارة الفعالــة.
متكــن أ .د .صــايف مــن خــالل زيارتــه مــن إجنــاز العديــد مــن األبحــاث
العلميــة يف هــذا املجــال والتــي مت نشــر أربعــة منهــا يف مجــالت عامليــة
والتــي ســيكون لهــا أثــرا مهمـاً يف مســاعدة صنــاع القــرار يف فلســطني مــن
خــالل توفيــر مؤشــرات اقتصاديــة حيويــة ،فضـ ً
ال عــن تطويــر محتويــات
املناهــج الدراســية لطلبــة البكالوريــوس واملاجســتير يف اجلامعــة
اإلســالمية بنــا ًء علــى مكتســبات الزيــارة البحثيــة.
قــام أ.د .صــايف بعــد عودتــه إلــى غــزة بإلقــاء محاضــرة مشــتركة حــول
«القيمــة االحتماليــة وبدائــل أخــرى» وذلــك مــع األســتاذ املضيــف مــن
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جامعــة واليــة تكســاس ” “Dr. Alexander Whiteوبالتنســيق بــني
عمــادة الدراســات العليــا وكليــة التجــارة يف اجلامعــة اإلســالمية بغــزة.
ينــوي أ.د .صــايف خــالل الفتــرة القادمــة تقــدمي ثــالث محاضــرات:
األولــى بعنــوان ”جتربتــي أثنــاء إجــازة التفــرغ العلمــي“ ،والثانيــة بعنــوان
”اجلديــد يف التحليــل الكمــي للبيانــات“ ،والثالثــة بعنــوان ”التحليــل
النوعــي للبيانــات“ ،يســتهدف مــن خاللهــا طلبــة اجلامعــة االســالمية -
بكالوريــوس وماجســتير -يف تخصــص اإلحصــاء .باإلضافــة إلــى اتفاقــه
مــع اجلهــة املســتضيفة لقبــول طالــب أو أكثــر مبنحــة كاملــة يف برنامــج
الدكتــوراة يف تعليــم الرياضيــات ،واســتضافة  4تالميــذ مــن صفــوف
الســابع والثامــن مــن قطــاع غــزة للمشــاركة يف مخيــم الرياضيــات الــذي
ســتنظمه جامعــة تكســاس -الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف صيــف عــام
 ،2017حيــث ســيتم ترشــيح هــؤالء الطلبــة وفقـاً ملعاييــر محــددة مــن قبــل
قســم الرياضيــات يف اجلامعــة اإلســالمية الــذي ســيقوم بــدوره بالتواصــل
مــع املــدارس يف غــزة لتنفيــذ إجــراءات االختيــار.

Professor Samir Safi
Professor – Economics and Political
Sciences Department – Faculty of
Commerce - Islamic University, Gaza
Title: Developing Forecasting Models for
Some Palestinian Economic Indicators Using
Regression, Time Series, and Artificial Neural
Networks - Comparative Study
Host University:
Texas State University - USA

The research conducted by Professor Safi aimed to
develop forecasting models for some Palestinian
economic indicators using regression and times series
and artificial neural networks. Predicting future values
of some economic indicators helps decision-makers in
Palestine predict the future values of these indicators and
devise tailored measures to tackle possible problems. The
forecasting models enhance the efficiency of planning and
administration.
During his visit, Professor Safi accomplished a number
of empirical research on the topic, four of which were
published in world-renowned journals. The papers help
inform decision-makers in Palestine through vital economic
indicators. Furthermore, Professor Safi benefited from his
experience during the fellowship to develop curricula for
BA and MA students at the Islamic University.
Upon his return to Gaza, Dr. Safi conducted a joint lecture
with the host professor from the Texas State University,
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توطيــد العالقــات مــع جامعــة تكســاس وتوفيــر منحــة
 باإلضافــة إلــى اســتضافة،دكتــوراه يف مجــال تعليــم الرياضيــات
أربــع طــالب مــن صفــوف الســابع والثامــن مــن مــدارس غــزة
للمشــاركة يف مخيــم الرياضيــات يف جامعــة تكســاس والــذي ســيقام
.2017 يف صيــف
Foster relations with Texas State University
and provide a scholarship for a Ph.D. in mathematics
teaching in addition to hosting four 7th and grade
8th grade students from Gaza schools in the math
summer camps organized by the Texas State
University in summer 2017.

Dr. Alexander White. The lecture was coordinated by the
Graduate Studies Department and the Faculty of Commerce
at the Islamic University – Gaza.
Professor Safi intends to organize three other lectures:
the first on “my fellowship experience”; the second on
“Latest updates on data quantitative analysis” and the
third on “qualitative data analysis”. The lectures will target
BA and MA students in Statistics major at the Islamic
University. Moreover, he facilitated an agreement with
the host university to host one or more students on a full
scholarship in a Ph.D. program in mathematics teaching.
The agreement also includes hosting 4 students from
seventh and eighth grades in the Gaza Strip in the Math
summer camp organized by the Texas State University
in summer 2017. The students will be selected based on
predetermined criteria by the Department of Mathematics
at the Islamic University, which will communicate with the
schools in Gaza to perform the selection.

أ .ﻣﻴﺴﺎء ﺑﺮﺑﺎر
محاضرة يف دائرة إدارة األعمال والتسويق
كلية األعمال واالقتصاد ،جامعة بيرزيت
عنوان البعثة :اكتساب مهارات جديدة يف مجال
العلوم اإلدارية
اجلهة املستضيفة:
World Financial Group, Inc. - WFG
Transamerica Financial Group Division

الواليات املتحدة األمريكية

هدفــت الزيــارة التدريبيــة التــي نفذتهــا أ .بربــار إلــى تعزيــز وبنــاء
القــدرات يف مجــال إدارة األعمــال ،وحتديــداً إدارة املشــاريع
الرياديــة ،مــع التركيــز علــى املجــال التنظيمــي واملالــي يف إطــالق
وإدارة املشــاريع الرياديــة ،األمــر الــذي يــؤدي إلــى تعزيــز وإثــراء
املســاقات التعليميــة مــن خــالل تضمــني حــاالت عمليــة ناجمــة عــن
جتــارب واقعيــة.
تعرفــت أ .بربــار مــن خــالل بعثتهــا علــى أســلوب العمــل يف الشــركة
العامليــة الــذي يعتمــد علــى بنــاء فريــق عمــل مــن ناحيــة ،وجــذب
الزبائــن مــن ناحيــة أخــرى .ويتحقــق بذلــك النجاح من خالل نشــاط
أعضــاء الفريــق كأفــراد وكفريــق يف نفــس الوقــت .كمــا ســاعدها

26

التدريــب علــى اكتســاب معرفــة وخبــرات ومهــارات جديــدة متمثلــة
مبهــارات االتصــال الفعــال بــني أفــراد الشــركة ،وبــني الشــركة ذاتهــا
وعمالئهــا والشــركة وأصحــاب العالقــة اآلخريــن ،باإلضافــة إلــى
اكتســاب مهــارات بنــاء شــبكات العمــل.
بعــد انتهــاء بعثتهــا ،قامــت أ .بربــار بنقــل مــا اكتســبته إلــى طلبتهــا
مــن خــالل تدريســها ملســاق الريــادة وإدارة املشــاريع الصغيــرة،
وتركيزهــا علــى تعزيــز فكــرة االعتمــاد علــى الــذات لــدى الطلبــة
لبنــاء عمــل ريــادي منبثــق عــن القطــاع اخلــاص والــذي سيســاهم يف
توســيع مجاالتــه ،ويعــزز مــن القــدرة علــى خلــق فــرص عمــل تؤثــر
إيجابي ـاً علــى املســتويني االقتصــادي واالجتماعــي.

Maisa Burbar
Lecturer of Business Administration and
Marketing – Faculty of Economics and
Business Administration – Birzeit University
Title:
Acquiring New Skills for Management
Host Organization:
World Financial Group, Inc. (WFG)Transamerica Financial Group Division- USA

The study tour implemented by Ms. Burbar aimed
to build the capacities in business administration,
mainly in the area of enterprise establishment.
It involved special focus on organizational
and financial aspects relating to starting new
businesses with the purpose of enriching
curricula with successful case studies.
During her stay, Ms. Burbar became acquainted
with work procedures in this global firm that
relates to building their teams and marketing their
business. Success is achieved through individual
and team commitment. The training helped her
learn new skills and acquire expertise in effective
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تعزيــز مفهــوم املشــاريع الرياديــة لــدى طلبــة اجلامعــة مــن
خــالل إثــراء املســاقات التعليميــة بحــاالت عمليــة وعامليــة ناجمــة
.عــن جتــارب واقعيــة

Promote entrepreneurship among university
students via courses supported with successful
case studies.

communication among staff and between the
company and its clients and other stakeholders.
Moreover, she acquired skills related to building
business networks.
Following the conclusion of her fellowship, Ms.
Burbar organized a course in entrepreneurship
and small enterprise management for her
students at the university. The course focused
on enhancing self-reliance and creation of startups in cooperation with existing private sector
players in a bid to expand opportunities of work
and create positive social and economic impact.

إنجازات بعض مبتعثي زمالة
Achievments of Zamala Fellows

العلوم الصحية والحياتية
Health and Life Sciences

د .أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮو
أستاذ مشارك  -كلية الصيدلة
جامعة القدس
عنوان البعثة :التشخيص اجلزيئي وتطبيق التقنيات
اجلزيئية الدقيقة املتعددة يف دراسة التنوع اجليني
لطفيل الليشمانيا يف ليبيا
اجلهة املستضيفة:
Technical University of Applied Sciences-Wildau

أملانيا

هدفــت الزيــارة البحثيــة التــي نفذهــا د .عمــرو إلــى تطبيــق
التقنيــات املتطــورة يف الكشــف عــن البصمــة الوراثيــة والتركيــب
اجلينــي لطفيــل الليشــمانيا يف دولــة ليبيــا وذلــك لتحديــد النــوع
املســبب للمــرض يف هــذه املنطقــة ومقارنتــه مبســببات املــرض يف
باقــي دول الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .حيــث جــاءت هــذه
الزيــارة اســتكماال لدراســات ســابقة يف نفــس املجــال نفذهــا مــع
فريــق بحثــي يف دول املغــرب ،اجلزائــر ،تونــس ،مصــر ،تركيــا،
قبــرص وفلســطني.
متكــن د .عمــرو وبالتعــاون مــع فريــق بحثــي مــن فلســطني ،ليبيــا
وأملانيــا مــن الكشــف عــن التركيــب اجلينــي ملــرض الليشــمانيا يف
ليبيــا .حيــث مت حتديــد نوعــني مــن الطفيــل (Leishmania
 ،)tropica Leishmania majorباإلضافة إلى رســم خرائط
انتشــار املــرض بحســب النــوع وعمــل خرائــط توقعيــة النتشــاره
خــالل اخلمســني عــام القادمــة بحســب التغيــرات املناخيــة يف هــذه
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املنطقــة ،وبالتالــي اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة املناســبة مــن قبــل
اجلهــاز الصحــي مبنيــة علــى نتائــج علميــة للحــد مــن انتشــار هــذا
املــرض يف املســتقبل .كمــا أجــرى د .عمــرو مقارنــة النتشــار مــرض
الليشــمانيا يف العديــد مــن الــدول املجــاورة ،ووثــق هــذه املقارنــة يف
ورقــة علميــة مشــتركة ضمــت كافــة نتائــج الدراســة.
كمــا قــام د .عمــرو بعــرض نتائــج الدراســة البحثيــة يف املؤمتــر
األملانــي للطفيليــات املنعقــد يف شــهر آذار  2016يف مدينــة
هايدلبيرغ-أملانيــا.
قــام د .عمــرو بنقــل اخلبــرات املكتســبة مــن الدراســة البحثيــة
املنفــذة إلــى طلبــة جامعــة القــدس وذلــك مــن خــالل تدريــس
مســاقات األحيــاء الدقيقــة .باإلضافــة إلــى إلقــاء محاضــرة لنقــل
املعرفــة املكتســبة للهيئــة التدريســية والباحثــني يف جامعــة القــدس
واجلامعــات الفلســطينية األخــرى الذيــن مت دعوتهــم.

Dr. Ahmed Amro
Associate Professor, Faculty of Pharmacy,
Al-Quds University
Title: Molecular Diagnostic Techniques and
Application of Multilocus Microsatellite
Typing for Investigation of Genetic
Variability of Leishmania in Libya
Host University:
Technical University of Applied SciencesWildau, Germany

Dr. Amro’s research aimed to apply developed techniques
to detect the genetic print and DNA of Leishmania in Libya
with the objective of depicting the types of this virus that
cause illnesses in this area and compare them to the causes of
illnesses in other Middle Eastern and North African countries.
The research builds on previous studies done in this area by
a research team from Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Turkey,
Cyprus and Palestine.
Dr. Amro cooperated with a research team from Palestine,
Libya and Germany to identity the genetic map of Leishmania
in Libya. Two types of the parasite were depicted (Leishmania
manor and Leishmania tropica); furthermore, a mapping of the
spread of the disease was conducted with data disaggregated
by type of parasite in addition to projection maps to predict
the spread of the parasite over the next fifty years in reason
of climatic changes in the area. This research helps health
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الكشــف عــن التركيــب اجلينــي ملــرض الليشــمانيا
يف ليبيــا والــذي يســاعد يف رســم خرائــط انتشــار املــرض
ً مســتقب
 وبالتالــي العمــل علــى اتخــاذ إجــراءات وقائيــة،ال
.للحــد مــن انتشــاره

Depict the genetic map of Leishmania
in Libya to make prediction mapping of any
future spread of the disease and help devise
proper preventive measures.

departments apply preventive measures based on empirical
research to control the spread of the disease in the future.
Furthermore, Dr. Amro conducted a comparison study of the
spread of Leishmania in several neighboring countries and
documented the findings in a joint scientific paper.
Dr. Amro presented the outcome of his research study in
the German conference on Parasites held in March 2016 in
Heidelberg – Germany.
He furthermore conveyed the experience he gained in
conducting the research to his students at Al-Quds University
in his courses in microbiology. Moreover, he delivered a
lecture on the acquired knowledge to the faculty members
and researchers at Al-Quds University and other Palestinian
universities that were invited to this lecture.

د .إﻟﻬﺎم اﳋﻄﻴﺐ
أستاذ مساعد يف طب األسنان الوقائي واملجتمعي -
كلية طب األسنان  -جامعة القدس
عنوان البعثة :تقنيات املسح التسويقي املبتكرة يف
تطبيقات الرعاية الصحية
اجلهة املستضيفة:
University of Iowa

الواليات املتحدة األمريكية

متكنــت د .اخلطيــب خــالل تدربهــا يف قســم التســويق يف كليــة
التجــارة يف اجلامعــة املســتضيفة مــن تعلــم كيفيــة ربــط التســويق،
وعلــم النفــس والرعايــة الصحيــة ،واســتخدام هــذا املزيــج يف صنــع
القــرار( )Conjoint Analysis applicationsيف مجــاالت
الرعايــة واخلدمــات الصحيــة العامــة والفمويــة.
كمــا طــورت د .اخلطيــب مشــروع خدماتــي يعكــس الرعايــة مــا
قبــل األوليــة لألســنان ،ومبنــي علــى منهجيــة املقابلــة التحفيزيــة
( ،)Motivational Interviewingحيــث تهــدف هــذه املنهجيــة
إلــى تغييــر الســلوك ونشــر التوعيــة يف مجــال الصحــة الفمويــة
للنســاء احلوامــل واألمهــات قليــالت الدخــل يف مناطــق القــدس،
وذلــك مــن خــالل إرســال رســائل محفــزة لرفــع الوعــي لديهــن يف
املجــال ،وتعزيــز قدرتهــن علــى االهتمــام بالصحــة الفمويــة لهــن
قبــل الــوالدة وألطفالهــن بعــد الــوالدة .وبالتالــي ،فحــص مــدى
فعاليــة هــذه املنهجيــة يف تأمــني الوقايــة الالزمــة مــن تســوس
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األســنان املبكــر لألطفــال الذيــن يعانــون مــن مســتويات عاليــة منــه،
وال يتوفــر الدخــل الــالزم لعالجهــم .كمــا ســيوفر هــذا املشــروع
خدمــات عالجيــة مببالــغ رمزيــة لألمهــات ذوات الدخــل املنخفــض
وذلــك يف عيــادات طــب األســنان الطالبيــة يف جامعــة القــدس.
حصلــت د .اخلطيــب مــن خــالل هــذا املشــروع علــى جائــزة أفضــل
مشــروع بالفئــة اإلبداعيــة  FDI Smile Awardمــن قبــل االحتــاد
العاملــي لطــب األســنان (International Dental Federation
 ،)FDIيف أيلــول  2016يف املؤمتــر الــذي عقــده االحتــاد يف مدينــة
بوزنــان  -بولنــدا .باإلضافــة إلــى جائــزة لوريــال يونســكو مــن
أجــل املــرأة (”L’Oréal-UNESCO “For Women in Science
 ،)Levant and Egypt Fellowshipوالتــي اســتلمتها يف خريــف
 2014عــن مقتــرح لنفــس املشــروع.

Dr. Elham Kateeb
Assistant Professor of Dental Public
Health - Faculty of Dental Medicine
Al Quds University
Title:
The Use of Innovative Marketing Survey
Techniques in Health Care
Host University:
University of Iowa - USA

تطويــر مشــروع خدماتــي يعكــس الرعايــة مــا قبــل األوليــة لألســنان
ونشــر التوعيــة يف مجــال الصحــة الفمويــة للنســاء احلوامــل واألمهــات قليــالت
 والــذي حصــل علــى جائــزة أفضــل مشــروع بالفئــة،الدخــل يف مناطــق القــدس
 باإلضافــة إلــى،)FDI( اإلبداعيــة مــن قبــل االحتــاد العاملــي لطــب األســنان
.جائــزة لوريــال يونســكو مــن أجــل املــرأة

Develop a service project for prenatal dental care to
raise awareness of oral health during and after pregnancy
among women with low income in the areas of Jerusalem.
She was awarded the Smile Award of Creativity by the
International Dental Federation and the L’Oréal UNESCO for
Women in Science.

During her training in the Department of Market,
Faculty of Commerce in the host university, Dr.
Kateeb was able to learn how to link marketing,
psychology and health care and using this conjoint
analysis for decision making in the area of general
and oral health care and services.
Dr. Kateeb also developed a service program for
prenatal care of teeth, based on motivational
interviewing. The methodology aims to change
attitudes and raise awareness of oral health during
pregnancy and after birth for low-income mothers
in the area of Jerusalem. The idea is to send
motivational messages to raise their awareness of
this issue and enhance their ability to care for their
oral health before and after birth. The project also
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helps assess the effectiveness of this method in
providing necessary prevention against early tooth
decay among children with high rate of decay and
whose families do not have the necessary income
to cover the expenses of treatment. The project also
provides treatment at minimal cost for mothers
with low income in students’ dental care clinics at
Al-Quds University.
Dr. Kateeb was granted the Smile Award of
creativity by the International Dental Federation in
September 2016 in the conference held in Buznan
– Poland. She was also granted the L’Oréal UNESCO
Award for women in Science, Levant and Egypt
Fellowship in autumn 2014 for her proposal of the
same project

د .أﻣﻞ اﻟﻜﺤﻠﻮت
أستاذ مشارك  -قسم الفيزياء  -كلية العلوم -
جامعة األزهر  -غزة
عنوان البعثة :تطوير اخلاليا الشمسية الصبغية
باستخدام تراكيب نانونية من اجلرافيت وأكاسيد
التيتانيوم
اجلهة املستضيفة:
Institute of Inorganic Chemistry- University of Cologne
أملانيا

هدفــت الدراســة البحثيــة التــي نفذتهــا د .الكحلــوت خــالل بعثتهــا
إلــى تطويــر نظــام لتوليــد الكهربــاء باســتخدام الطاقــة الشمســية،
حيــث اســتطاعت د .الكحلــوت النجــاح يف تصنيــع خاليــا شمســية
صبغيــة ذات كفــاءة عاليــة منافســة للخاليــا الشمســية التجاريــة
املتوفــرة يف الســوق ،وذلــك باســتخدام تراكيــب نانويــة مــن
اجلرافيــت وأكاســيد التيتانيــوم .وصلــت كفــاءة اخلاليــا التــي مت
تصنيعهــا حوالــي  %10.9وهــي تقــارب أعلــى قيمــة لكفــاءة اخلاليــا
الشمســية مت التوصــل إليهــا وهــي  .%11هــذا باإلضافــة إلــى
اخلاليــا الشمســية الصبغيــة املعتمــدة علــى أكاســيد الزنــك.
وحفاظــا علــى االســتمرارية ،مت إنشــاء مجموعــة بحثيــة يف جامعــة
األزهــر ملواصلــة العمــل يف مجــال تطويــر اخلاليــا الشمســية مــن
قبــل طلبــة املاجســتير بقســم الفيزيــاء ،وســاعد يف ذلــك اجلهــاز
الــالزم لتنفيــذ هــذه األبحــاث والتــي قامــت اجلامعــة املســتضيفة
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بإهدائــه للباحثــة د .الكحلــوت لتســهيل اســتمرارية أبحاثهــا يف
الوطــن.
ونتــج عــن هــذه الدراســة فــوز د .الكحلــوت بجائــزة اإليسســكو يف
العلــوم والتكنولوجيــا لعــام  2016فــرع الفيزيــاء.

Dr. Amal Al Kahlout
Associate Professor – Department of
Physics- Faculty of Science
Al-Azhar University, Gaza

ابتــكار طــرق جديــدة لتوليــد الكهربــاء باســتخدام خاليــا
شمســية صبغيــة ذات كفــاءة عاليــة منافســة للخاليــا الشمســية
.التجاريــة املتوفــرة محليــا

Title:
Low Temperature Dye Sensitized Solar Cells
Using Metal Oxides Nanocomposite
Host Institute:
Institute of Inorganic Chemistry- University
of Cologne, Germany

Invent new methods to generate electricity
using dye sensitized solar cells that are as efficient
as photovoltaic cells currently in sale in the local
markets.

Dr. Kahlout’s study aimed to develop a power
generation system that uses solar energy. She
succeeded in producing effective dye sensitized
solar cells that can compete with the photovoltaic
cells currently available in markets. Her technology
depended on nanocomposite of graphite and
titanium oxide. The efficiency of the cells reached
10.9%, which is close to the highest efficiency rate
of currently available solar cells, being estimated
at 11%. Moreover, it is worth mentioning that dye
sensitized solar cells use zinc oxides.

Dr. Kahlout’s study was donated by the host country
to the researcher to enable her pursue research in
Palestine.

To sustain this effort, a research task force was
established at Al-Azhar University to enable MA
Physics students to further build on Dr. Kahlout
research in this area. The device produced through
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Dr. Kahlout was granted that 2016 ISESCO Award in
Science and Technology (Physics).

د .ﺟﻮ اﺳﺘﺒﺎن
رئيس دائرة األحياء والكيمياء احليوية
كلية العلوم  -جامعة بيرزيت
عنوان البعثة :استمرار األبحاث يف وظيفة بروتني
الهيليكيز يف ميتوكوندريا ذبابة اخلل
اجلهة املستضيفة:
Michigan State University

الواليات املتحدة األمريكية

متحــورت الدراســة البحثيــة البيــو كيميائيــة التــي نفذهــا د .اســتبان
حــول بروتــني موجــود يف امليتوكوندريــا اســمه ”،“helicase
وظيفتــه فتــح احلمــض النــووي ال  DNAقبيــل عمليــة نســخه،
حيــث أن هــذا اإلنــزمي مهــم جـ ًدا يف حيــاة اخللية .ووجد د .اســتبان
أيضـاً أن هــذا اإلنــزمي يحتــوي علــى عنصــر احلديــد يف مركــز مهــم
يدعــى مركــز احلديــد والكبريــت ( ،)iron-sulfur clusterومبــا
أن هــذا اإلنــزمي ال يدخــل مباشــر ًة يف تفاعــالت إنتــاج الطاقــة فــإن
وجــود مركــز احلديــد والكبريــت فيــه يعــد اكتشــا ًفا مه ًمــا يســتدعي
املزيــد مــن البحــث والتقصــي.
متكــن د .اســتبان خــالل زيارتــه البحثيــة مــن تعزيــز أطــر التعــاون
املشــترك مــا بــني دائــرة األحيــاء والكيميــاء احليويــة يف جامعــة
بيرزيــت وجامعــة واليــة ميشــيغان ،واســتكمال أبحــاث مشــتركة
قائمــة بــني اجلامعتــني بخصــوص املوضــوع البحثــي املذكــور.
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باإلضافــة إلــى تعليــم طلبــة الدكتــوراه يف اجلامعــة املســتضيفة علــى
تقنيــات جديــدة لدراســة ارتبــاط البروتــني بالدهــون.
ســاهمت هــذه الدراســة البحثيــة أيضـاً ومــن خــالل النتائــج الباهــرة
التــي حققتهــا بفتــح آفــاق تبــادل طالبــي وبحثــي بني جامعــة بيرزيت
وجامعــة واليــة ميشــيغان ،حيــث ســيتم اســتكمال بعــض التجــارب
العلميــة يف جامعــة بيرزيــت والســعي للتوجــه إلــى جامعــة واليــة
ميشــيغان برفقــة بعــض طلبــة املاجســتير الســتكمال التجــارب يف
هــذا املوضــوع.

Dr. Johnny Stiban
Head of Department of Biology and
Biochemistry – Faculty of Science
Birzeit University
Title:
The Role of the Enzyme Helicase in the
Mitochondria of Vinegar Fly

تعزيــز أطــر التعــاون املشــترك بــني دائــرة األحيــاء
والكيميــاء احليويــة يف جامعــة بيرزيــت ودائــرة الكيميــاء احليويــة
واألحيــاء اجلزيئيــة يف جامعــة واليــة ميشــيغان مــن خــالل فتــح
.آفــاق تبــادل طالبــي وبحثــي بــني اجلامعتــني

Host University:
Michigan State University - USA

Promote cooperation between the
Department of biology and biochemistry in Birzeit
University and the Department of biochemistry
and microbiology at Michigan State University for
mutual research and students exchange.

Dr. Stiban’s biochemical study examined helicase,
which is a protein found in mitochondria and is
responsible for opening DNA before cloning takes
place. This enzyme is very important for the life
of the cell. Dr. Stiban discovered that the enzyme
contains iron in an Iron-sulfur cluster. Since this
enzyme does not react directly in the production of
energy, the discovery of the iron-sulfur cluster is an
important finding worthy of further research and
investigation.

receive doctoral students to study about new
techniques related to protein-lipid binding.

Furthermore, Dr. Stiban promoted mutual
cooperation between the Departments of biology
and biochemistry in both universities to proceed
with further joint research on the said topic.
Through this cooperation, the host university will
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Following success of the research, new horizons
for student exchange and research cooperation
between the Michigan State University and Birzeit
opened to build on the science experiments. The
project also aims to escort a number of Birzeit MA
students to Michigan State University to build on
experiments in this area.

د .راﺋﺪ اﻟﻜﻮ
أستاذ مشارك  -قسم األحياء والتقنيات احليوية
كلية العلوم  -جامعة النجاح الوطنية
عنوان البعثة :كشف وتشخيص جزيئي ملسببات
األمراض الفيروسية على محصول التني
اجلهة املستضيفة:

- University of Bariإيطاليا

متكــن د .الكونــي خــالل بعثتــه مــن تنفيــذ دراســة بحثيــة تعــد
األولــى مــن نوعهــا يف مجــال الكشــف عــن بعــض أهــم الفيروســات
التــي تصيــب محصــول التــني يف فلســطني .وذلــك مــن خــالل
إجــراء مســوحات ميدانيــة وجمــع عينــات مــن أشــجار التــني التــي
شــخصت بإصابتهــا مبــرض فيروســي يف البــالد بغــرض فحصهــا
يف مختبــرات البيــو تكنولوجيــا يف اجلامعــة املســتضيفة ،مما ســاهم
يف حتديــد مســببات الفيــروس .ونشــرت نتائــج هــذه الدراســة يف
مجلــة  Journal of Plant Pathologyاإليطاليــة يف حزيــران
.2015
نفــذ د .الكونــي بعــد إنهــاء بعثتــه ورشــات عمــل هدفــت إلــى نقــل
اخلبــرات التــي اكتســبها يف مجــال فحــوص البيــو تكنولوجيــا إلــى
زمالئــه يف جامعــة النجــاح الوطنيــة ،باإلضافــة إلــى املهتمــني يف
املجــال علــى مســتوى الوطــن .وعلــى صعيــد الطلبــة ،قــام د .الكونــي
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بقبــول أربعــة مــن طلبــة الدراســات العليــا -تخصــص التكنولوجيــا
احليويــة التطبيقــي يف املجــال البيئــي ،وذلــك ليقومــوا بإجــراء
دراســات بحثيــه مشــابهة بهــدف االســتفادة مــن خبراتــه املكتســبة.

Dr. Raed Al-Kowni
Associate professor – Department of
Biology and Biotechnology – Faculty of
Science – An-Najah National University

الدراســة البحثيــة األولــى مــن نوعهــا يف مجــال حتديــد
مســببات أهــم الفيروســات التــي تصيــب محصــول التــني يف
. فلســطني

Title:
Using the Latest Molecular Techniques for
Detecting Fig Viruses
Host University:
University of Bari - Italy

First of a kind study on the causes of viral
infections in fig trees in Palestine.

Dr. Al-Kowni carried out an innovative research
to detect the key viruses infecting fig trees in
Palestine. He conducted field mapping and
collected samples of viral infected trees for
bio-testing in the labs of the host university.
He managed to identify the causes of the viral
infection and the results of his study were
published in the Italian Journal of Plant Pathology
in June 2015.

studies students in the area of biotechnology as
applied to the environment. The students will
conduct similar research to build on the expertise
he acquired.

Following the research, Dr. Al-Kowni led a
number of workshops to share the experience he
gained in biotechnological lab testing with coprofessors at An-Najah National University and
to other interested professionals nationwide.
Furthermore, Dr. Al-Kowni is lecturing higher
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د .روﻻ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ
أستاذ مشارك ،دائرة الكيمياء احليوية
كلية الطب  -جامعة القدس
عنوان البعثة :االستجابة للعالج الكيماوي لدى
مرضى سرطان الثدي
اجلهة املستضيفة:
Barts Cancer Institute, Queen Mary,
 - University of Londonبريطانيا

قامــت د .عبــد الغنــي بتنفيــذ دراســة بحثيــة حــول إيجــاد طــرق
بديلــة لعــالج مــرض ســرطان الثــدي النــاجت عــن التواجــد الكبيــر
ملســتقبالت هرمــون اإلســتروجني اإليجابــي ( )ER+يف الثــدي.
حيــث يواجــه مؤخــراً عــالج هــذا النــوع مــن الســرطان عقبــة
أساســية وهــي تطــور يف بعــض اخلاليــا الســرطانية بصــورة جتعلهــا
مقاومــة للعــالج الكيمــاوي لهــا .ونتيجــة لذلــك ،اســتطاعت د .عبــد
الغنــي زراعــة خاليــا ســرطانية وتعديلهــا مخبري ـاً لتصبــح مقاومــة
للعــالج وذلــك لدراســة التغييــرات التــي تطــرأ عليهــا بهــدف فهــم
هــذه الظاهــرة وطــرح بدائــل عالجيــة لهــا .وقــد متــت مناقشــة
نتائــج هــذا البحــث يف مؤمتــرات عامليــة متخصصــة كمؤمتــر:

كمــا اكتســبت د .عبــد الغنــي مــن خــالل بعثتهــا مهــارات جديــدة
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واطلعــت علــى أحــدث التقنيــات يف البحــث العلمــي يف مجــال
األحيــاء اجلزيئيــة وعلــم الســرطان ،كدراســة ظاهــرة انتقال اخلاليا
الســرطانية اخلبيثــة مــن عضــو آلخــر ( ،)Metastasisوظاهــرة
عــدم االســتجابة للعــالج الكيمــاوي ( .)Drug Resistanceســيتم
نقــل هــذه املعرفــة إلــى طلبــة درجــة البكالوريــوس واملاجســتير يف
جامعــة القــدس وذلــك مــن خــالل تدريــس مســاق األحيــاء اجلزيئيــة
وعلــم الوراثــة لطلبــة الطــب البشــرى ،ومســاق تقنيــات حديثــة
يف علــم الســرطان لطلبــة ماجســتير الكيميــاء احليويــة واألحيــاء
اجلزيئيــة يف كليــة الطــب.

Dr. Rula Abdul-Ghani
Associate Professor – Department of
Biochemistry - Faculty of Medicine,
Al-Quds University
Title:
Overcoming Resistance to the
chemotherapeutic Drug Palbociclib in
Breast Cancer.
Host University:
Barts Cancer Institute, Queen Mary,
University of London - UK

Dr. Abdul-Ghani conducted a study on identifying
alternative treatment of breast cancer resulting
from large number of estrogen hormone (ER+)
receptors in breasts. Treatment of this particular
type of cancer has been hindered recently by
the development of chemotherapy resistant
cancerous cells. To address this problem,
Dr. Abdul-Ghani managed to plant and labadjust cancer cells to make them treatment
resistant. This method helped understand the
phenomenon of cell mutation and propose
treatment alternatives. The results of the study
were discussed in international conferences,
mainly San Antonio, Breast cancer Symposium
(SABCS) , December 2016, San Antonio, TX. USA
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املساهمة يف إيجاد طرق بديلة لعالج
.)ER+( سرطان الثدي نوع

Contribute to finding alternative
treatment for ER+ breast cancer.

During her fellow, Dr. Abdul-Ghani learned new
skills and familiarized herself with top of the notch
technology in microbiology and cancer, including
the study of Metastasis and Drug Resistance.
She is communicating this knowledge to her BA
and MA human medicine students at Al-Quds
University as part of the courses she teaches in
microbiology and genetics. She also organized
a course on modern cancer technologies for MA
students in biochemistry and microbiology at
the Faculty of Medicine.

د .ﺳﺎﺋﺪ اﳋﻴﺎط
أستاذ مشارك  -قسم البيئة والزراعة املستدامة
كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية
جامعة فلسطني التقنية  -خضوري
عنوان البعثة :استخدام النظائر البيئية يف حتديد
طبقات املياه اجلوفية يف جنوب املنحدر الشرقي
للبحر امليت.
اجلهة املستضيفة:
Helmholtz Center for Environmental Research

أملانيا

هدفــت الزيــارة البحثيــة التــي نفذهــا د .اخليــاط إلــى إجــراء بحــوث
علميــة حــول مشــكلة انخفــاض املســتوى املائــي يف مناطــق احلــوض
الشــرقي مــع التركيــز علــى منطقــة اخلليــل يف فلســطني ،والتــي
تعانــي مــن نقــص شــديد يف املصــادر املائيــة.
متكــن د .اخليــاط مــن الربــط بــني التســرب املائــي للينابيــع املوزعــة
علــى اجلانــب الغربــي للبحــر امليــت وبــني االنخفــاض احلــاد يف
منســوب ميــاه اآلبــار يف اجلــزء العلــوي يف مناطــق بيــت فجــار وبنــي
نعيــم ،والتــي ســمحت اتفاقيــات أوســلو بحفــر العديــد مــن اآلبــار
فيهــا الســتغاللها لتزويــد الفلســطينيني بامليــاه مــع العلــم املســبق
مــن قبــل اجلانــب اإلســرائيلي بتســرب كميــات كبيــرة مــن هــذه
امليــاه بعــد انتهــاء املوســم املطــري مباشــرة إلــى ينابيــع عــني جــدي
والفشــخة وكاليــا وغيرهــا والتــي هــي حتــت الســيطرة اإلســرائيلية
ومجــاورة للبحــر امليــت.
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كمــا قــام بإجــراء دراســة إضافيــة حــول املصــادر املائيــة يف منطقــة
وادي املالــح شــمال األغــوار مــن خــالل تقديــر عمــر امليــاه اجلوفيــة
يف املنطقــة .وتعــد هــذه الدراســة مهمــة كــون املنطقــة األثريــة
حلمــام املالــح منطقــة عســكرية مغلقــة ،واملصــادر املائيــة فيهــا
غيــر واضحــة الكميــات نظــراً لقلــة الدراســات عليهــا كونهــا حتــت
اإلغــالق العســكري اإلســرائيلي ،حيــث ســيتم نشــر هــذه الدراســة
يف مجلــة  Environmental Earth Scienceالعامليــة يف مطلــع
عــام .2017
أتاحــت الزيــارة البحثيــة الفرصــة للدكتــور اخليــاط للتعــاون مــع
اجلهــة املســتضيفة واحلصــول علــى مشــروع تعــاون بحثــي جديــد
مــع مركــز هلمهولتــز لألبحــاث البيئيــة -أملانيــا حــول موضــوع
مراقبــة مســتوى امليــاه يف منطقــة حــوض شــرق اخلليــل ،حيــث يعــد
املشــروع اســتكماالً ملــا يقــوم بــه الدكتــور اخليــاط مــن أبحــاث ضمــن
الزيــارة البحثيــة الســابقة.

Dr. Saed Khayat
Associate Professor – Department of
Environment and Sustainable AgricultureFaculty of Agricultural Sciences and
Technology – Palestine Technical University
- Kadoorie
Title: Using Environmental Isotopes to
delineate the aquifers degrading water levels
in the south eastern slope to the Dead Sea.
Host Organization: Helmholtz Center for
Environmental Research - Germany

Dr. Khayat conducted scientific research to delineate the
aquifers’ degrading water levels in the south eastern slope
to the Dead Sea, focusing mainly on the Hebron Region,
which suffers severe lack of water resources.
Dr. Khayat used the stable and radioactive isotopes
in groundwater to correlate the relationship between
severe deficit in groundwater levels in the upper aquifer
of the southeastern slope of Hebron area (Beit Fujjar and
Bani Naim), and the leakage through springs systems
alongside the western slope to the Dead Sea. The Oslo
Accords allowed Palestinians to dig in these areas for the
domestic and agricultural use despite the Israeli previous
knowledge about the status of such quick drop, where
large quantities of groundwater leaks immediately after the
rainy season through the springs of Ein Gidi, Fashkha and
Kalia, all of which are still under Israeli control close to the
Dead Sea. The findings of this unique Palestinian study with
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الربــط بــني التســرب املائــي للينابيــع املوزعــة علــى
اجلانــب الغربــي للبحــر امليــت وبــني االنخفــاض احلــاد يف
منســوب ميــاه اآلبــار يف اجلــزء العلــوي يف مناطــق بيــت فجــار
.وبنــي نعيــم

Use of stable and radioactive isotopes in
the groundwater to correlate between severe
deficit in groundwater levels of the upper aquifer
of the southeastern slope of Hebron area and the
leakage through springs system alongside the
western slope to the Dead Sea.

international cooperation can be used for any negotiation
phase with Israelis in future.
He also conducted another study on water resources in
Wadi Al-Maleh to the north of Jordan Valley aiming to assess
the life span of aquifers in the area. This study is particularly
important since Hamam Al-Maleh is an archaeological
site that has been declared a closed military area. Water
resources in the area have not been measured because the
Israeli military closure of the area impeded the execution
of any studies. Dr. Khayat’s study will be published in the
Environmental Earth Science Magazine early 2017.
During his fellowship, Dr. Khayat was able to cooperate with
the host organization for the purposes of a new research
project with Helmholtz Environmental Research Center in
Germany on monitoring water levels in the Eastern Aquifers
of Hebron. The project is a continuation of previous research
conducted by Dr. Khayat during his first fellowship.

د .ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺮﻛﺔ
أستاذ مساعد  -مركز أبحاث الفلك والفضاء
جامعة األقصى  -غزة
عنوان البعثة :طقس فضاء فلسطني :تأمني بيئة
فضائية آمنه لالتصاالت والكهرباء والبث التلفزيوني
الفضائي الفلسطيني
اجلهة املستضيفة:
National Aeronautics and Space Administration-NASA

الواليات املتحدة األمريكية

هدفــت زيارتــه إلــى إجنــاز أبحــاث علميــة يف وكالــة الفضــاء
األمريكيــة ناســا يف مجــال املســح الفضائــي للنشــاطات الشمســية
واألشــعة الكونيــة التــي ميكــن أن تؤثــر ســلباً علــى األقمــار الصناعية
املســؤولة عــن البــث التلفزيونــي ،وشــركات االتصــاالت وخطــوط
الكهربــاء ذات الضغــط العالــي .مت مــن خــالل األبحــاث التــي
قــام بهــا د .بركــة حتديــد أمـــاكن وشــــكل الصدمــــات القوســـــية
 Bow shockبهــدف حمـــاية حركــة املركبــات الفضائيــة،
والصواريــخ واالتصــاالت ورجــال الفضــاء يف الفضــاء ،حيــث أن
هــذه الصدمــات تنتــج تفاعــل النشــاطات الشمســية املفاجئــة مــع
املجــال املغناطيســي الكــروي للكوكــب والتــي قــد تــؤدي إلــى تدميــر
املجســات الدقيقــة يف املركبــات الفضائيــة والصواريــخ ،وبالتالــي
فــإن هــذه املركبــات الفضائيــة واألقمــار الصناعيــة والصواريــخ
تفقــد فاعليتهــا ورمبــا يتــم تدميرهــا كامل ـ ًة.
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نتــج عــن هــذه الزيــارة البحثيــة توطيــد العالقــات مــع مؤسســات
البحــث العلمــي التــي تعنــى بالفيزيــاء الفلكيــة يف فرنســا ،وأملانيــا،
والســويد ،والواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وأخــذ وعــود الســتقبال
طلبــة فلســطينيني مــن حاملــي درجــات املاجيســتير والدكتــوراه
املتخصصــني يف مجــال الفيزيــاء الفلكيــة وذلــك مــن خــالل قيــام
د .بركــة بترشــيحهم وإرســال توصيــات بخصوصهــم لإللتحــاق
بهــذه املؤسســات لتنفيــذ أبحــاث علميــة متنوعــة يف مجــال الفيزيــاء
الفلكيــة .باإلضافــة إلــى قيــام د .بركــة بتنفيــذ محاضــرات وحلقــات
تدريبيــة للعديــد مــن الطلبــة لتعزيــز قــدرات البحــث العلمــي يف
مجــال الفلــك.

Dr. Suleiman Baraka
Assistant professor - Director of Astronomy
and Space Sciences Center
Al-Aqsa University, Gaza
Title: Space Weather Palestine (SWEP):
Securing space environment for
telecommunications, hyper tension
electricity networks, TV space channels
broadcasting
Host organization: National Aeronautics
and Space Administration (NASA) - USA

إجنــاز أبحــاث علميــة يف وكالــة الفضــاء األمريكيــة ناســا تهــدف
 االتصــاالت ورجــال، الصواريــخ،إلــى حمايــة حركــة املركبــات الفضائيــة
الفضــاء مــن النشــاطات الشمســية املفاجئــة التــي قــد تــؤدي إلــى تدميــر
املجســات الدقيقــة يف املركبــات الفضائيــة والصواريــخ وبالتالــي حتــد مــن
.مــدى قــدرة هــذه املركبــات علــى حتديــد مكانهــا
Execute empiricales research with NASA for
the purpose of securing the movement of spaceships,
rockets, telecommunication and spaceman against
sudden solar activities that may lead to the destruction
of micro sensors attached to spaceships and rockets,
which may impede the ability of such ships to locate
their place.

The fellowship to NASA aimed to completing
research on surveying geo-space on solar activities
and cosmic rays that may adversely affect satellites
broadcasting TV channels, telecommunication
and hypertension networks. Dr. Baraka research
succeeded in identifying the shape and location
of bow shocks, to secure the motion of spacecraft,
rockets, telecommunication, and astronauts in
space. The bow shocks is generated by the sudden
solar activity interaction with the planet’s
magnetic field. This may lead to the destruction
of probes onboard of spacecraft and rockets.
Consequently these air borne properties lose their
effectiveness and may lead to their full destruction.
The fellowship also facilitated networking with
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scientific research institutions concerned with
astrophysics in France, Germany, Sweden and
USA, all of which promised to host Palestinian
students with M.Sc. or Ph.D. in astrophysics.
Dr. Baraka will nominate and recommend their
names for enrollment at the said institutions
to conduct different empirical researches in
astrophysics.
Furthermore, Dr. Baraka delivered a number of
lectures and training sessions to scores of students
to enhance their abilities in empirical research in
astronomy.

د .ﻋﺒ اﻟﻘﻄﻄﻲ
أستاذ مساعد  -قسم الطب املخبري
كلية العلوم الطبية التطبيقية  -جامعة األزهر  -غزة
عنوان البعثة:
الكشف املبكر عن سرطان البروستاتا
اجلهة املستضيفة:
University Medical Center

أملانيا

هدفــت الزيــارة البحثيــة التــي نفذتهــا د .القططــي إلــى التعــرف
علــى األســاليب احلديثــة لتحليــل  DNAواجلزيئــات النوويــة ملرضى
الســرطان ،حيــث أن هــذه التقنيــة يف التحليــل غيــر متاحــة يف
املستشــفيات العامــة ،وال يوجــد أحــد مــدرب علــى تلــك التقنيــات،
عــالوة علــى عــدم تطبيقهــا يف املختبــرات الفلســطينية.
متكنــت د .القططــي خــالل بعثتهــا مــن االطــالع علــى أجهــزة

46

وتقنيــات حديثــة تتعلــق بأبحــاث الســرطان كجهــاز «Micro
 »Array PCRوالــذي يســتخدم يف الكشــف املبكــر عــن الســرطان
وبالتحديــد الكشــف عــن جزيئــات « ،»Micro PNAوهــي جزيئــات

دقيقــة تتواجــد يف دم مرضــى الســرطان .قامــت د .القططــي
بنقــل اخلبــرات املكتســبة إلــى طلبــة املســتوى الرابــع لقســم الطــب
املخبــري يف اجلامعــة وذلــك مــن خــالل تدريــس مســاق الكيميــاء
الســريرية.

Dr. Abir Al-Qatati
Assistant Professor - Department of
Laboratory Medicine – Faculty of Applied
Medical Sciences – Al-Azhar University,
Gaza.
Title: Early Detection of Prostate Cancer
(Detection of MIRNA(s) in the plasma of
Canadian prostate cancer patients using
microarray cards)
Host Organization: University Medical
Center - Germany

Dr. Qatati’s fellowship aimed to identify modern
techniques for the analysis of DNA and macro
PNA among cancer patients. The technique is not
available in public hospitals for lack of trained
lab technicians not to mention it is not used in
Palestinian labs.
During her fellowship, Dr. Qatati familiarized
herself with modern techniques and equipment
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إجــراء دراســة بحثيــة ستســهم مســتقبال يف عــالج
.مرضــى ســرطان البروســتاتا

Conduct a research that will contribute to
treatment of prostate cancer in the future.

related to cancer research, including Micro Array
PCR, which is used for early detection of cancer,
mainly of Micro PNA, which are micro-organisms
in the blood of cancer patients.
Dr. Qatati also conveyed her acquired experience
to fourth year Lab Medicine students studying
clinical chemistry at Al Azhar University, Gaza.

أ .د .ﻋﺪﻧﺎن اﻟﻬﻨﺪي
عميد كلية العلوم الصحية ،واستاذ يف الطفليات الطبية
اجلامعة االسالمية  -غزة
عنوان البعثة:
استكمال املرحلة الثانية من الدراسة البحثية لوباء
الكيسة العدارية يف قطاع غزة
اجلهة املستضيفة:
Salford University

بريطانيا

نظــراً خلطــورة مــرض الكيســة العداريــة الــذي ينتقــل مــن الــكالب
الضالــة لإلنســان ،باإلضافــة إلــى أنــه بــات مــن أهــم املشــاكل
الوبائيــة يف قطــاع غــزة والتــي حتتــاج إلــى دراســة وتوثيــق ملــدى
انتشــارها وطــرق التغلــب عليهــا ،قــام أ .د .الهنــدي باســتكمال
املرحلــة الثانيــة للدراســة الوبائيــة لهــذا املــرض مــن خــالل جمــع
وتشــخيص 30عينــة مــن الكيســات املأخــوذة مــن أكبــاد األغنــام
والعجــول مــن املســلخ البلــدي يف القطــاع.
توصــل أ .د .الهنــدي باســتخدام تقنيــة احلمــض النــووي إلــى أن
 14عينــة مــن العينــات الثالثــني وبنســبة  %46.6مــن العجــول كانــت
مصابــة مبــرض الكيســة العداريــة .وبعــد حتليــل العينــات املوجبــة
بالنســبة للســاللة اجلينيــة ،تبــني أنهــا مــن نــوع  ،G1والــذى عــادة
ينتقــل مــن الــكالب الضالــة إلــى اإلنســان.
قــام أ .د .الهنــدي بتعميــم هــذه النتيجــة علــى وزارة الصحــة
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والبيطــرة يف قطــاع غــزة لالســتفادة منهــا .باإلضافــة إلــى إعرابــه
عــن االســتعداد التــام للتعــاون مــع الــوزارة يف هــذا املجــال ووفق ـاً
الحتياجهــم .كمــا ســاهم أ .د .الهنــدي يف نشــر نتائــج دراســته حــول
مــرض الكيســة العداريــة مــن خــالل مشــاركته يف مؤمتــر علمــي
بعنــوان:
The 6th Internal Medicine Conference «Commitment to
Excellence», Gaza Strip, 22-24 July 2016.

ويف ســبيل احلــد مــن انتشــار املــرض ،أوصــى د .الهنــدي بتشــديد
اإلجــراءات املعمــول بهــا يف املســالخ البلديــة مــن حيــث النظافــة
والتفتيــش البيطــري علــى احليوانــات املذبوحــة ،وضــرورة توعيــة
اجلمهــور مبخاطــر ذبــح األغنــام والعجــول خــارج املســالخ البلديــة
وأماكــن الذبــح املرخصــة .باإلضافــة إلــى عــدم رمــي املخلفــات
الناجتــة عــن ذبــح العجــول واألغنــام وخصوصــا األكبــاد املصابــة يف
أماكــن تصلهــا الــكالب الضالــة.

Professor Adnan Al-Hindi
Dean, Faculty of Health Sciences, Professor
of Medical Parasitology
Islamic University, Gaza
Title:
Completing Second Phase of Research on
Hydatid Cyst Epidemic in the Gaza Strip
Host University:
Salford University –UK

Hydatid Cyst is a dangerous epidemic disease transmitted
from stray dogs to humans; it is a major epidemic problem
in Gaza and requires in-depth study and documentation
to find ways to overcome the problem. Professor Al-Hindi
completed the second phase of an epidemiological study
on the disease. He gathered and diagnosed thirty samples
of hepatic cells from sheep and goat from municipal
slaughterhouse in the Gaza Strip.
Professor Al-Hindi managed to use DNA analysis of 14 of
the thirty samples (representing 46.6%) of calves infected
with Hydatid Cyst and identified the genetic strain, being
G1 type. This is the type usually transmitted from stray dogs
to humans.
Professor Al-Hindi shared the results with the Ministry of
Health and Veterinary Department in the Gaza Strip. He
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احلــد مــن انتشــار مــرض الكيســة العداريــة يف
 وتعميــم طــرق الوقايــة منــه علــى وزارة الصحــة،قطــاع غــزة
.والبيطــرة يف غــزة

Control the spread of hydatid cyst in
the Gaza Strip and disseminate prevention
measures through the Ministry of Health and
Veterinary Services in Gaza.

also expressed his full commitment to cooperate with
the Ministry as needed. Furthermore, Professor Al-Hindi
published the findings of his research on hydatid cyst in a
scientific conference entitled:
The 6th Internal Medicine Conference «Commitment to
Excellence», Gaza Strip, 22-24 July 2016.
To overcome the spread of the disease, Dr. Al-Hindi
recommended measures for the municipal slaughterhouses
relating to cleanliness and veterinary inspection of
slaughtered animals. He focused on raising public
awareness of the risks of slaughtering sheep and calves
outside licensed municipal slaughterhouses and disposal
of remnants of calves and sheep slaughtering, mainly the
animals with infected livers that are left within the reach of
stray dogs.

د .ﻓﺮاس اﻟﺒﻄﻪ
أستاذ مساعد  -قسم العلوم احلياتية والتقنيات
احليوية،
كلية العلوم  -اجلامعة العربية األمريكية  -جنني
عنوان البعثة:
عزل اخلاليا اجلذعية البالغة من كبد اإلنسان البالغ
بواسطة تقنيات حديثة.
اجلهة املستضيفة:
)Université Catholique de Louvain (UCL

بلجيكا

اســتكمل د .البطــه خــالل فتــرة ابتعاثــه أبحاثــه العلميــة يف مجــال
اخلاليــا اجلذعيــة ،حيــث قــام بعــزل خاليــا جذعيــه بالغــه مــن
كبــد اإلنســان مــن خــالل معايــرة أجســام مضــادة علــى ســطح هــذه
اخلاليــا وقــادرة علــى كشــف بروتــني  CD 200املهــم يف منــع رفــض
زراعــة اخلاليــا البشــرية ،ومــن ثــم مت دراســة خصائصهــا اخللويــة
واجلزيئيــة لتقييــم قدرتهــا علــى التحــول إلــى خاليــا كبديــة ،كمــا مت
إضافــة بروتينــات تؤثــر علــى برمجــة هــذه اخلاليــا بشــكل يســاهم
يف حتويلهــا إلــى خاليــا كبديــة والتــي مــن املمكــن زراعتهــا يف
املرضــى أو اســتخدامها يف دراســة أمــراض الكبــد املتعــددة لتحديــد
أســباب املــرض وتأثيــر األدويــة علــى الكبــد.
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كمــا متكــن د .البطــه مــن نقــل اخلبــرة املكتســبة خــالل فتــرة ابتعاثــه
إلــى طلبــة قســم األحيــاء يف اجلامعــة العربيــة األمريكيــة ،وذلــك مــن
خــالل تدريــس مســاق (التكنولوجيــا احليويــة الطبيــة) .وينــوي د.
البطــه التواصــل مــع وزارة الصحــة الفلســطينية ملشــاركتهم نتائــج
دراســته لالســتفادة منهــا.

Dr. Firas Al Battah
Assistant Professor – Biology and
Biotechnology Department
Faculty of Sciences
Arab American University, Jenin
Title:
Characterization of the subpopulation
of stem cells from human liver
Host University:
Université Catholique de Louvain (UCL)
– Belgium

Dr. Al Battah completed during his fellowship a
research on stem cells; he managed to isolate a
subpopulation of stem cells from human liver by
calibrating antibodies on the surface of the cells
capable of detecting CD 200 protein. This protein
is important for preventing refusal of planting
human cells. The cytological and micro PNA
characteristics were examined to assess their
ability to develop into liver cells. Proteins were
added to influence the programming of the cells
to transform them into liver cells implantable
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تطــور يف مجــاالت البحــث املتعلقــة
.بأمــراض الكبــد وطــرق عالجهــا

Advanced research on liver
diseases and their treatment.

in patients or useful for different liver diseases
including diagnosis and effect of medicines on
the liver.
Dr. Al Battah used his acquired experience to his
students in the Department of Biology at the Arab
American University where he taught a course
on medical biotechnology. Dr. Al Battah intends
to communicate with the Palestinian Ministry of
Health to share the findings of the study.

د .ﻟﺒﻨﻰ اﳋﺮاز
أستاذ مساعد  -دائرة العلوم الطبية احليوية
كلية الطب وعلوم الصحة،
جامعة النجاح الوطنية
عنوان البعثة:
تشخيص الفطريات والفيروسات الطبية وعالجها
اجلهة املستضيفة:
Institute of Medical Research

ماليزيا

تلقــت د .اخلــراز خــالل فتــرة ابتعاثهــا تدريبــات يف مجــال تشــخيص
الكائنــات الدقيقــة وطــرق عالجهــا .ونتيجــة لهــذا التدريــب ،ســيقوم
قســم األحيــاء الدقيقــة ،واملناعــة واألمــراض يف جامعــة النجــاح
بإعــداد وجتهيــز مختبــرات تعليميــة وبحثيــة يف علــم الفطريــات
الطبيــة بهــدف تشــخيص العديــد مــن األمــراض الفطريــة التــي
تصيــب اإلنســان ،وال ســيما فطريــات اجللــد واألظافــر ،واجلهــاز
التناســلي ،وذلــك لتفــادي وصــف الــدواء لهــا اعتمــاداً علــى
األعــراض وبــدون حتليــل مخبــري للفطريــات ملعرفــة نوعهــا وأفضل
عــالج لهــا .وكذلــك األمــر فيمــا يتعلــق باألمــراض الفيروســية.
تعتبــر هــذه املختبــرات التشــخيصية اخلطــوة األهــم يف احلصــول
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علــى تشــخيص دقيــق لألمــراض املعديــة التــي تســببها الكائنــات
الدقيقــة ،والتــي يعتمــد علــى نتائجهــا حصــول املريــض علــى العــالج
املناســب .مــع العلــم أنــه ال يتوفــر يف الســوق احمللــي مختبــرات تقــوم
بالتشــخيص الدقيــق وعمــل حتاليــل مخبريــة لألمــراض الفطريــة
ممــا يــؤدي إلــى وصــف الــدواء للمرضــى باالعتمــاد علــى أعــراض
املــرض فقــط.

Dr. Lubna Kharraz
Assistant Professor – Department of
Biomedical Sciences
Faculty of Medicine and Health Sciences
An Najah National University
Title:
Training on Diagnosing and Treating
Medical Fungi and Viruses
Host Institute:
Institute of Medical Research - Malaysia

Dr. Kharraz received training on the diagnosis and
treatment of micro-organisms. Following this
training, the Department of Microbiology and
Immunology at An-Najah National University will
set up educational and research labs for medical
mycology to diagnose a number of fungi that
infect humans, mainly the skin, nails and genital
system.
The purpose is to avoid prescribing treatment
based on symptoms without accurate lab
analysis of fungi to identity their type and the
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فحوصات مخبرية للفطريات لتحديد عالجها
األفضل وجتهيز مختبرات علمية وبحثية يف علم
.الفطريات الطبية مبواصفات عاملية

Lab tests of fungi to detect parasites
and prescribe the most appropriate
treatment; equip modern labs for medical
mycology to conform with international
standards.

best treatment. The same applies to viral diseases.
The diagnostic labs are the first step to diagnose
infectious diseases caused by micro-organisms
to prescribe the appropriate treatment. The local
market currently lacks any such labs capable of
conducting lab analysis of fungal diseases. As a
result, treatment is prescribed mainly based on
symptoms.

د .ﻟﻴﻨﺎ ﻋﺪوان
رئيس قسم الصيدلة  -كلية الصيدلة والتمريض
واملهن الصحية  -جامعة بيرزيت
عنوان البعثة:
تأثير بروتينات تاو وألفا ساينوكلني على مرض
الزهامير
اجلهة املستضيفة:
Cambridge University

بريطانيا

قامــت د .عــدوان مــن خــالل زيارتهــا إلــى مختبــر البروفيســورة
ماريــا جارســيا ســبيالنتيني يف دائــرة علــم األعصــاب يف جامعــة
كامبريــدج بدراســة تأثيــر بروتــني يتــم حتريــره مــن النــواة علــى
تراكــم بروتــني تــاو يف مــرض الزهاميــر ،كمــا متكنــت مــن دراســة
ُســم ّية مســتخلصات نباتيــة فلســطينية وتأثيرهــا علــى عوامــل
مرضيــة يف الزهاميــر .باإلضافــة إلــى التعــرف علــى أحــدث
التطــورات واملســتجدات يف مجــال دراســة األمــراض العصبيــة
خــالل الفتــرة التــي قضتهــا يف قســم العلــوم العصبيــة الســريرية
يف جامعــة كامبــردج.
وتقــوم د .عــدوان بنقــل املهــارات البحثيــة املكتســبة يف دراســة
اخلاليــا إلــى طلبــة كليــة الصيدلــة وذلــك مــن خــالل تدريــس مســاق
املشــروع البحثــي .كمــا ستســعى إلــى اســتخدام هــذه املهــارات
يف إجــراء املزيــد مــن األبحــاث ضمــن فريــق بحثــي مــن عــدة
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جامعــات فلســطينية حــول النباتــات الطبيــة يف فلســطني بهــدف
معرفــة اســتخداماتها العالجيــة املمكنــة ،وخاصــة عــالج أمــراض
مســتعصية مثــل الزهاميــر.

Dr. Lina Adwan
Chair Person of Department of Pharmacy,
Faculty of Pharmacy, Nursing and Health
Profession, Birzeit University
Title:
The Effect of the Tau and Alpha Proteins Syncline
on the Alzheimer’s Disease
Host University:
Cambridge University - UK

During her fellowship work with Professor
Maria Garcia Spllantini at the Department of
Neurology, Cambridge University, Dr. Adwan
managed to study the impact of protein released
from a nucleus on the accumulation of Tau and
alpha proteins syncline in Alzheimer’s disease.
She also studied the toxicity of Palestinian herbal
extracts and their effect on pathological factors
of Alzheimer. Moreover, she learned about the
latest neurological discoveries in the period
she spent at the clinical neurological section at
Cambridge University.
Dr. Edwan currently shares this experience
in cytology with students of the Faculty
of Pharmacology by teaching a course on
conducting
research.
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دراســة ُســم َّية مســتخلصات نباتيــة
فلســطينية وتأثيرهــا علــى عوامــل مرضيــة يف
.الزهاميــر

Study on the toxicity of
Palestinian herbal extracts and their
effects on the pathological factors of
Alzheimer.

Furthermore, the skills acquired will be used by
a research team comprising several Palestinian
universities to examine herbal plants in Palestine
and explore their potential uses, mainly in
treating acute diseases like Alzheimer.

د .ﻣﺎزن ﺳﻠﻤﺎن
أستاذ مشارك  -قسم أمراض النبات  -كلية العلوم
والتكنولوجيا الزراعية  -جامعة فلسطني التقنية -
خضوري
عنوان البعثة :دراسة بحثية حول األمراض البكتيرية
التي تصيب أشجار الزيتون وطرق معاجلتها
اجلهة املستضيفة:

University of California at Davis

الواليات املتحدة األمريكية

متكــن د .ســلمان خــالل بعثتــه مــن تطويــر طريقــة علميــة لعــزل
وتصنيــف البكتيريــا التــي تســبب مــرض عقــد أغصــان الزيتــون
التــي تضعــف النبــات وتــؤدي إلــى خســارة يف اإلنتــاج .باإلضافــة
إلــى تطويــر طريقــة أخــرى لدراســة هــذه البكتيريــا علــى أشــتال
الزيتــون يف فتــرة زمنيـــة قصيــرة ال تتجــــاوز األســــبوع بــدالً مــن
االنتظـــار  70-60يومــا كمــا هــو متبــع .ومــن خــالل البحــث املخبــري
مت التوصــل إلــى طريقــة ســريعة لعــزل هــذه البكتيريــا خــالل أقــل
مــن يومــني وتصنيفهــا باســتخدام طريقــة تفاعــل البلمــرة املتسلســل
 PCRممــا يعطــي الفرصــة لدراســتها بشــكل أوســع ليمكــن الباحثــني
مــن احلصــول علــى النتائــج خــالل وقــت قصيــر وبالتالــي الوصــول
إلــى الطــرق املثلــى ملكافحــة املــرض .كمــا مت تطويــر طريقــة عمليــة
هامــة لدراســة البكتيريــا علــى أوراق الزيتــون حتــت الظــروف
املخبريــة.
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اســتطاع د .ســلمان احلصــول علــى أجهــزة ومــواد بحثيــة ضروريــة
ملثــل هــذه األبحــاث مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وقــام
بإحضارهــا معــه وتقدميهــا ملركز األبحاث يف اجلامعة الســتخدامها
يف البحــوث العلميــة مــن قبــل الباحثــني وطلبــة الدراســات العليــا يف
جامعــة فلســطني التقنية-خضــوري.
كمــا مكنــت النتائــج املميــزة التــي توصــل إليهــا د .ســلمان مــن
متابعــة أبحاثــه يف جامعــة فلســطني التقنيــة خضــوري فــاز علــى
أثرهــا بجائــزة الباحــث العربــي املتميــز للعــام  ،2016وذلــك ضمــن
برنامــج الزمــاالت اجلامعيــة ،حيــث ســيقوم بإجــراء أبحــاث يف
مجــال حساســية ومقاومــة أصنــاف مختلفــة مــن أشــجار الزيتــون،
ملــدة عــام أكادميــي كامــل ،ملــرض عقــد األغصــان الــذي يســببه نــوع
مــن البكتيريــا ،بهــدف تطويــر طــرق علميــة ومدروســة للحــد مــن
انتشــار هــذا املــرض.

Dr. Mazen Salman
Associate Professor – Phytopathology,
Faculty of Agricultural Science and
Technology, Palestine Technical University
-Kadoorie
Title: Control Of Olive Leaf Spot Caused
By Spiloceae Oleagina Using Bacteria As
Biocontrol Agents
Host University:
University of California at Davis,
California - USA

During his fellowship, Dr. Salman succeeded
in developing a method to isolate and classify
the bacteria causing olive knot disease,
which weakens olive trees and leads to loss in
production. He also developed another method
to examine the bacteria on olive seedlings in a
short time span that does not exceed one week
instead of waiting for 60-70 days as per current
practice. During his lab research, he discovered
a way to expedite isolation of the bacteria in less
than two days and classify them using PCR. This
discovery will enable researchers expand their
research and achieve diagnostic results in a short
span of time to develop the optimal methods to
combat the disease. It is a major advancement in
the lab study of bacteria on olive leaf.
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ابتــكار طريقــة علميــة ملكافحــة مــرض
.ُعقــد أغصــان الزيتــون يف فلســطني

Innovate scientific methods
to combat olive knot disease in
Palestine.

Dr. Salman managed to acquire devices and
material necessary for this type of research from
USA and installed them in the University’s center
of research for use by local researchers and higher
studies students at Palestine Technical University
(Kadoorie University).
The findings of this study qualified Dr. Salman
to pursue his research at Palestine Technical
University, following which he was granted the
Arab Award for Excellence in scientific research.
As part of the university fellowship program,
he will conduct research on the sensitivity and
resistance of different types of olive trees; over
a whole academic year, he will examine the
bacteria causing olive knot disease to develop
informed methods to eliminate the disease.

أ .د .ﻤﻮد ﺳﺮداح
أستاذ أمراض الدم والوراثة اجلزيئية
قسم األحياء  -كلية العلوم -جامعة األزهر  -غزة
عنوان البعثة :استخدام التقنيات اجلزيئية احلديثة يف
التشخيص املخبري والوقاية من األمراض واالعتالالت
الوراثية املؤدية لفقر الدم التحللي يف قطاع غزة
اجلهة املستضيفة:
University of Utah

الواليات املتحدة األمريكية

نفــذ أ .د .ســرداح دراســة بحثيــة بعنــوان «اســتخدام التقنيــات
اجلزيئيــة احلديثــة يف التشــخيص املخبــري والوقايــة مــن األمــراض
واالعتــالالت الوراثيــة املؤديــة لفقــر الــدم التحللــي يف قطــاع غــزة
« يف قســم أمــراض الــدم بكليــة الطــب بجامعــة يوتــا -الواليــات
املتحــدة األمريكيــة وبالتعــاون أيضــاً مــع مختبــرات احتــاد
الباثولوجيــني األمريكيــني ( )ARUP Labsبنفــس اجلامعــة.
مت مــن خــالل هــذه الزيــارة اكتســاب مهــارات بحثيــة مــن خــالل
التــدرب يف مختبــرات الــدم والوراثــة اجلزيئيــة علــى التقنيــات
احلديثــة املتطــورة املســتخدمة يف تشــخيص االعتــالالت الوراثيــة
وحتديــد املتغيــرات اجلينيــة التــي تصاحــب فقــر الــدم التحللــي،
وفتــح أفــق للتعــاون املســتقبلي يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــع
عــدد مــن الباحثــني ،واجلامعــات كجامعتــي يوتــا ونيفــادا ،واملراكــز
البحثيــة كمختبــرات احتــاد الباثولوجيــني .باإلضافــة إلــى املســاهمة
58

يف تطويــر بروتوكــول الفحــص اجلزيئــي لطفــرات مــرض عــوز إنزمي
نازعــة هيدروجــني اجللوكــوز  - 6 -فوســفات أو مــا يعــرف مبــرض
ال ُفــوال ( ،)G6PD deficiencyونشــر مقالــني بحثيــني يف مجــالت
عامليــة محكمــة.
كمــا ســيتم نقــل هــذه اخلبــرات املكتســبة إلــى طلبــة البكالوريــوس
واملاجيســتير يف قســم العلــوم احلياتيــة وكليــة الطــب مــن خــالل
مســــــاقي البيولوجيـــــــا اجلزيئيـــة والوراثـــــة البشـــــرية الذي يقــــوم
أ .د .ســرداح بتدريســها يف جامعــة األزهر-غــزة.
وعلــى الصعيــد الوطنــي ،مت تصميــم برنامــج وطنــي حلديثــي الوالدة
للفحــص اجلزيئــي لفقــر الــدم التحللــي عنــد مرضــى G6PD
 ،Deficiencyواقتراحــه علــى وزارة الصحــة لتبنيــه ولتطبيقــه يف
ســبيل احلــد بشــكل كبيــر مــن حــاالت هــذا النــوع مــن فقــر الــدم
التحللــي يف قطــاع غــزة.

Professor Mahmoud
Sirdah
Professor of Blood Pathophysiology and
Molecular Genetics - Biology Department
Al-Azhar University, Gaza
Title: Advanced Molecular Techniques
Pertinent to Identification of Genetic and
Epigenetic Molecular Defects Associated
with Diagnosis and Prevention of Anemic
Disorders of Palestinians.
Host University: University of Utah - USA

التعــرف علــى أحــدث التقنيــات املســتخدمة يف تشــخيص االعتــالالت
،الوراثيــة وحتديــد املتغيــرات اجلينيــة التــي تصاحــب فقــر الــدم التحللــي
باإلضافــة إلــى املســاهمة يف تطويــر بروتوكــول الفحــص اجلزيئــي لطفــرات
 ونشــر مقالــني، فوســفات-6- مــرض عــوز إنــزمي نازعــة هيدروجــني اجللوكــوز
.بحثيــني يف مجــالت عامليــة محكمــة
Use of advanced molecular techniques pertinent to
identification of genetic and epigenetic molecular defects
associated with the diagnosis and prevention of anemia disorders
leading to hemolytic anemia and development of molecular
genetics protocols to diagnose the mutation of G6PD deficiency
and publication of two researches in empirical international
journals.

Professor Sirdah conducted a research on the use of
advanced molecular techniques pertinent to identification
of genetic and epigenetic molecular defects associated with
the diagnosis and prevention of anemia disorders leading
to hemolytic anemia in the Gaza Strip. He conducted the
research at the Blood Disorders Department, Faculty of
Medicine, University of Utah – USA in cooperation with
Associated Regional and University Pathologists (ARUP)
Labs at the same university.
During his training at the blood and molecular genetics
labs, he familiarized himself with advanced techniques
to diagnose genetic defects and identify the genetic
mutations associated with hemolytic anemia.
He
furthermore established future cooperation channels in
USA with a number of researchers and the universities of
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Utah and Nevada as well as ARUP labs. He also contributed
to the development of molecular genetics protocol of the
mutation of Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase (G6PD)
deficiency and published two researches in empirical
international journals.
Professor Sirdah is sharing this experience with BA and MA
students at the Department of Life Sciences and Faculty
of Medicine in Al-Azhar University where he teaches two
courses on microbiology and human genetics.
Nationally, a national program for examination of newborns
for molecular genetics of hemolytic anemia among patients
of G6Pd Deficiency will be submitted to the Ministry of
Health as a means to reduce the frequency of this disease
in the Gaza Strip.

إنجازات بعض مبتعثي زمالة
Achievments of Zamala Fellows

الهندسة والتكنولوجيا واالتصاالت
Engineering and Telecommunication

د .ﺟﻤﻴﻞ ﻃﻤﻴﺰي
عميد كلية تكنولوجيا املعلومات  -جامعة فلسطني
األهلية  -بيت حلم
عنوان البعثة :استخدام املوارد التعليمية املفتوحة
()Open Education Resources
يف التعليم اجلامعي
اجلهة املستضيفة:
New Jersey Institute of Technology

الواليات املتحدة األمريكية

هدفــت الدراســة التــي نفذهــا د .طميــزي خــالل بعثتــه إلــى جعــل مــوارد
التعليــم والتعلّــم والبحــث املتاحــة إلكترونيــاً أو تقليديــاً مــن خــالل أي وســيلة
كانــت ذات ترخيــص مفتــوح يتيــح لآلخريــن االنتفــاع املجانــي بهــا ،واســتخدامها
وتكييفهــا ،وإعــادة توزيعهــا بــدون أي قيــود ،أو بقيــود محــدودة .حيــث تتضمــن
هــذه املــوارد التعليميــة :مناهــج كاملــة ،منــاذج تعليميــة ،خطــط املقــررات
الدراســية ،احملاضــرات والواجبــات ،االمتحانــات ،أنشــطة املختبــرات ،املــواد
التربويــة ،األلعــاب التعليميــة واحملــاكاة ،نصــوص تعليميــة ،صــور ،مقاطــع صوتيــة
وفيديوهــات تعليميــة.

بغيرهــا :مخطــط مقتــرح ملقــرر مــوك ( ،)MOOCيف مؤمتــر محكــم بعنــوان:
املؤمتــر الدولــي الثالــث لتقنيــات املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم والتدريــب،
مدينــة اخلرطــوم  -الســودان .2016/3/14-12 .ونشــر أيضــا بحثــني علميــني
يف املجلــة العربيــة للمعلومــات ومجلة «»Information Development

اســتطاع د .طميــزي مــن خــالل بعثتــه دراســة أحــدث اإلجنــازات يف مجــال
إنتــاج املــوارد التعليميــة املفتوحــة واســتخدامها ،باإلضافــة إلــى دراســة الرخــص
املفتوحــة وإمكانيــة تطويــع وتوطــني مشــاريع املــوارد التعليميــة املفتوحــة يف
فلســطني والعالــم العربــي.

كمــا قــام د .طميــزي بتطويــر مســاق البرمجيــات مفتوحــة املصــدر والــذي يُـ َد ََّرس
يف قســم تكنولوجيــا املعلومــات يف جامعــة فلســطني األهليــة ،باإلضافــة إلــى
توجيــه اهتمــام طلبــة القســم إلــى موضــوع البحــث املنجــز خــالل منحــة زمالــة،
وحتكيــم رســالة ماجســتير ورســالة دكتــوراه يف نفــس املجــال .وعلــى الصعيــد
املجتمعــي فقــد شــرع يف اإلعــداد لتأليــف كتــاب عــن موضــوع املــوارد التعليميــة
املفتوحــة بالتعــاون مــع بعــض الزمــالء يف العالــم العربــي واإلعــداد حلملــة توعيــة
باجتــاه توطــني واســتخدام هــذه املــوارد يف فلســطني واملنطقــة.

متكــن د .طميــزي وكنتيجــة مباشــرة للدراســات التــي قــام بهــا مــن نشــر ورقــة
بحثيــه بعنــوان «اســتخدام التقنيــات اإللكترونيــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقني
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العامليــة .باإلضافــة إلــى حتريــر كتــاب بعنــوان « أعمــال املؤمتــر الدولــي الثالــث
لتقنيــات املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم والتدريــب» حيــث يتضمــن الكتــاب
جميــع األبحــاث التــي نشــرت يف املؤمتــر املذكــور والــذي كان د .طميــزي رئيسـاً
للجنــة العلميــة فيــه.

Dr. Jamil Itmazi
Dean of the Faculty of IT – Palestine Ahliya
University, Bethlehem
Title:
Suitable Technologies to Change Contents
of Traditional Courses to Open Educational
Resources
Host Institute:
New Jersey Institute of Technology, USA

In his research, Dr. Itmazi explored the suitable technologies
to change contents of traditional courses to open educational
resources to allow for free access, use, adaptation and
redistribution of content without any restrictions or
limitations. The educational resources include complete
curricula, teaching plans, lectures, homework, exams, lab
activities, educational material, pedagogic/educational games,
simulation, educational texts, images, sound and video clips.
During his fellowship, Dr. Itmazi made a breakthrough in the
production and use of open educational resources and the
study of open licenses to examine the possibility of adaptation
and localization of open educational resources in Palestine and
the Arab world.
A direct outcome of Dr. Itmazi’s research was the publication of
a paper on “use of e-techniques to teach Arabic for non-Arabic
speakers: MOOC curriculum proposal, which he presented
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نشــر أبحــاث علميــة يف مجــالت علميــة وعامليــة
.حــول املــوارد التعليميــة املفتوحــة

Publication of empirical researches on
open educational resources in international
journals.

in a scientific conference: Third International Conference for
ICT in Development, Education and Training – Khartoum
–Sudan 12-14 March 2016. Moreover, he published two
scientific researches in the Arab Information Journal and the
international Information Developer Magazine. He also edited
the Proceedings of the Third International Conference for ICT
in Development, Education and Training. The proceedings
comprise the researches presented in the said conference
where Dr. Itmazi was head of the scientific committee.
Furthermore, Dr. Itmazi developed a course on open sources
programming, which he teaches at the Department of ICT at
Palestine Ahliya University. He also supervises students in this
department on issues related to the research he completed
during his fellowship and tutors MA and Ph.D. thesis students
on the same topic. At community level, he authored a book
on open educational resources in cooperation with Arab
co-researchers and prepared for an awareness campaign to
localize use of such resources in Palestine and the region.

د .ﺳﺎﻣﺢ ﻣﻨﻰ
أستاذ مساعد  -قسم الهندسة املعمارية  -كلية
الهندسة وتكنولوجيا املعلومات  -جامعة النجاح
الوطنية
عنوان البعثة:
رفع كفاءة املباني لتحقق الراحة للمستخدمني ،وتوفير
استهالك الطاقة :حالة دراسية للحرم اجلامعي
اجلديد واملباني السكنية متعددة الطوابق
اجلهة املستضيفة:
Federal Institute of Technology in Lausanne

سويسرا

اســتطاع د .منــى مــن خــالل بعثتــه دراســة إمكانية اســتخدام الطاقة
املتجــددة يف املبانــي وخاصــة الطاقــة الشمســية ،وحتديــد معاييــر
لكفــاءة الطاقــة ،واســتخدام سلســلة مــن حلــول التصميــم الســلبية
التــي ميكــن أن تســهم يف مجــال الهندســة املعماريــة نحــو املعرفــة
لتطويــر وتصميــم املبانــي الســكنية املوفــرة للطاقــة ،باإلضافــة إلــى
حتديــد التغيــرات يف عمليــة التصميــم التــي ميكــن أن تؤثــر علــى
كفــاءة الطاقــة يف املبانــي الســكنية ،واملســاهمة يف تطويــر أنظمــة
الطاقــة الشمســية «الذكيــة» يف غــالف املبنــى يف املنــاخ احلــار.
والتعــرف علــى فوائــد اســتخدام أنظمــة الطاقــة الشمســية يف
غــالف املبنــى .متكــن د .منــى وكنتيجــة مباشــرة للدراســات التــي
قــام بهــا مــن نشــر ثــالث أوراق علميــة بحثيــة يف مؤمتــر محكــم
بعنــوان:
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32nd Passive Low Energy Architecture - PLEA2016
conference: Cities, Buildings, People: Towards
Los ,2016.Regenerative Environments. July
.Angeles, USA

كمــا متكــن د .منــى عنــد إنهــاء بعثتــه مــن تطويــر مســاقات التصميــم
والطاقــة املتجــددة ،والتحكــم البيئــي احلــراري ،وإنــارة املبانــي
ضمــن خطــة الهندســة املعماريــة يف جامعــة النجــاح الوطنيــة،
بحيــث تتضمــن موضــوع كفــاءة اســتخدام الطاقــة واســتغالل
الطاقــة املتجــددة يف املبانــي بشــكل يســاهم يف إثــراء خبرات جديدة
للطلبــة يف مجــال العمــارة املســتدامة والصديقــة للبيئــة .باإلضافــة
إلــى توجيــه اهتمــام الطــالب إلــى موضــوع البحــث الــذي مت اجنــازه
خــالل منحــة زمالــة ،ممــا انعكــس علــى مشــاريع تخرجهــم ،حيــث
أن هنــاك ثالثــة مشــاريع تخــرج للعــام الدراســي  2017-2016يف
مجــال كفــاءة اســتخدام الطاقــة يف املبانــي الســكنية.

Dr. Sameh Mona
Assistant professor - Architectural Engineering
Department - Faculty of Engineering and Information
Technology - An Najah National University
Title:
Raising Buildings’ Efficiency and Safety to Achieve
Users’ Satisfaction and Organizing Energy
Consumption: Case Study in The New Campus and Its
Multi-Story Residential Buildings
Host Institute:
Federal Institute of Technology in Lausanne -EPFL Switzerland

During his fellowship, Dr. Mona examined the
possibility of using renewable energy, mainly
solar energy, and setting standards of energy
efficiency as well as the use of passive low energy
for improvement of architecture in the design
of energy-saving buildings. The study specified
design changes to enhance the energy efficiency
of residential buildings and develop “smart” solar
energy systems for building insulation in hot
weather. He also illustrated the benefits of using
solar energy systems in building covers. The
findings of his studies were presented in three
empirical research papers in a conference on:
PLEA2016 - Passive Low Energy Architecture
32nd conference: Cities, Buildings, People:
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إدراج موضــوع كفــاءة اســتخدام الطاقــة
واســتغالل الطاقــة املتجــددة يف املبانــي ضمــن اخلطــة
الدراســية لطلبــة الهندســة املعماريــة يف جامعــة النجــاح
.الوطنيــة

Development of existing architecture
courses at An-Najah University to include
energy efficient building and the integration
of renewable energy in building.

Towards Regenerative Environments. July 2016,
Los Angeles, CA USA.
Upon completion of his fellowship, Dr. Mona
developed existing courses at An-Najah
University to include energy efficient building
and the integration of renewable energy in
building. The courses help develop student
capacities in sustainable, environment-friendly
architecture and directs their attention to the
research he conducted during his fellowship.
This was evident in the students’ graduation
seminars, with the production of three seminars
on efficiency of use of energy in residential
buildings in the academic year 2016-2017.

د .ﺳﻌﺪ ﻃﺮﺑﻴﺔ
أستاذ مساعد  -قسم هندسة االتصاالت  -كلية
الهندسة وتكنولوجيا املعلومات  -جامعة النجاح
الوطنية
عنوان البعثة:
تطبيقات من آلة إلى آلة
اجلهة املستضيفة:
Istituto Superiore Mario Boella

إيطاليا

انضــم د .ســعد طربيــة أثنــاء فتــرة ابتعاثــه إلــى الفريــق البحثــي
املختــص بتقنيــة  IoTوالتــي تعنــي االنترنــت يف كل شــيء ،حيــث
مت االطــالع علــى أحــدث التقنيــات يف هــذا املجــال ،ومناقشــة
آخــر األبحــاث املتعلقــة فيهــا .واســتطاع تنفيــذ دراســة وتصــور
آلليــة اســتخدام االنترنــت يف املركبــات مــن أجــل املراقبــة اللحظيــة
لســلوك الســائقني مــن حيــث الســرعة املســموحة وتنبيــه الســائق
عنــد جتــاوز الســرعة القصــوى املســموح بهــا ،ويف حــال عــدم
التــزام الســائق بقوانــني الســير ،وخاصــة يف مجــال الســرعة ،يتــم
حتريــر مخالفــة تلقائيــة وتســجيلها يف قواعــد بيانــات الشــرطة،
وإعــالم الســائق بتحريــر وتســجيل مخالفــة لــه عبــر نظــام الرســائل
النصيــة ،باإلضافــة إلــى إعــالم اجلهــات املختصــة كاإلســعاف،
الدفــاع املدنــي ،والشــرطة يف حــال حــدوث حــادث للمركبــة.
كمــا نفــذ عــدة أبحــاث يف مجــال الرعايــة الصحيــة املتقدمــة واملبنية
علــى التكنولوجيــا احلديثــة واإلنترنــت ،كان هدفهــا تصميــم نظــام
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صحــي ذكــي لغــرض توفيــر الرقابــة الصحيــة لألشــخاص املرضــى
مــن خــالل قــراءة ومتابعــة القــراءات احليويــة اخلاصــة بجســم
االنســان .حيــث طــور هــذا النظــام باالعتمــاد علــى اســتخدام
تكنولوجيــا املعلومــات ووســائل االتصــاالت الالســلكية باإلضافــة
إلــى اســتخدام نظــام حتديــد املواقــع العاملــي املعــروف ب GPS
مــن أجــل حتديــد املوقــع اللحظــي للمريــض يف حــال احتــاج إلــى
التدخــل الطبــي الطــارئ ،وذلــك مــن خالل تســجيل قــراءات املريض
بشــكل تلقائــي يف النظــام وتخزيــن الســجالت الطبيــة والقــراءات
اللحظيــة يف نظــام قواعــد بيانــات باســتخدام خــوادم علــى الشــبكة
العنكبوتيــة.
متكــن د .طربيــة مــن نقــل اخلبــرات املكتســبة إلــى طلبــة قســم
الهندســة واالتصــاالت ،وذلــك مــن خــالل تدريــس مســاقي شــبكات
االتصــاالت وشــبكات االتصــاالت املتقدمــة ،باإلضافــة إلــى التدريب
العملــي لهــؤالء الطلبــة.

Dr. Saed Tarapiah
Assistant Professor - Department of
Telecommunication Engineering - Faculty of
Engineering and Information Technology An-Najah National University

اســتخدام تقنيــة اإلنترنــت يف
“ ملراقبــة ســلوك الســائقنيIoT“كل شــيء
.والرقابــة الصحيــة للمرضــى

Title:
Machine to machine applications
Host Institute:
Istituto Superiore Mario Boella - Italy

During his fellowship, Dr. Saed Tarapiah joined the
research team specialized in IoT (Internet of Things), and
familiarized himself with cutting-edge techniques in
addition to discussing the latest research on the subject.
He succeeded in submitting a study with a perception of
a mechanism using Internet on vehicles for momentary
monitoring of drivers’ behavior in terms of allowable
speed and alerting drivers when they exceed the
maximum speed allowed. In case drivers do not abide
by traffic rules, especially as regards speed limits, an
automatic ticket is generated and recorded in police
databases. The driver is then notified via an SMS of the
issuance of the ticket. Furthermore, the system allows
for notification to competent agencies like ambulances,
civil defense and the policy in case the vehicle is in an
accident.
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Using IoT technique to
monitor drivers’ behavior and
patients’ vital signs.

He also carried out research in advanced modern
technology and Internet-based health care. The purpose
is to design a smart health system to monitor the vital
signs of human body among patients. The system uses
IT and wireless telecommunication means as well as
GPS to locate the patients on the spot when in need for
emergency medical intervention. The system records
patients’ vital signs automatically and builds medical
records with momentary readings into databases
supported by servers on the world wide web.
Dr. Tarapiah shares this experience with his students at
the Faculty of Engineering and Information Technology
in the two courses he teaches on telecommunication and
advanced telecommunication networks and through
practical trainings.

د .ﻋﺒﺪ اﳊﻠﻴﻢ ﺧﻀﺮ
أستاذ مساعد  -قسم الهندسة املدنية  -كلية
الهندسة وتكنولوجيا املعلومات  -جامعة النجاح
الوطنية
عنوان البعثة :التدريب على مراقبة تلوث الهواء
اجلهة املستضيفة:

Utah State University

الواليات املتحدة األمريكية

اســتطاع د .خضــر خــالل فتــرة ابتعاثــه القيــام بالعديــد مــن التجــارب
العلميــة والتــي كان مــن أهمهــا :التــدرب علــى أجهــزة قيــاس تلــوث الهــواء
املتوفــرة يف مختبــر نوعيــة الهــواء يف اجلامعــة املســتضيفة ،وتعلــم كيفيــة
صنــع أجهــزة قيــاس بســيطة مــن قطــع إلكترونيــة رخيصــة ومتوفــرة يف
فلســطني ،واملشــاركة يف حتليــل بيانــات مشــروع ضخــم عــن تلــوث الهــواء
يف منطقــة  ،Great Salt Lakeحيــث قــام د .خضــر بكتابــة برنامــج
حاســوبي لتحليــل ومعاجلــة هــذه البيانــات.
كمــا قــام بكتابــة مقترحــات بحثيــة للحصــول علــى متويــل إلجــراء أبحــاث
تتعلــق بنوعيــة الهــواء يف فلســطني ،واالنضمــام إلــى اجلمعيــة األمريكيــة
إلدارة نوعيــة الهــواء والنفايــات  ،AWMAواملشــاركة يف املؤمتــر الســنوي
رقــم  ،AWMA - 109وهــو أكبــر مؤمتــر عاملــي علــى اإلطــالق مختــص
يف تلــوث الهــواء ،باإلضافــة إلــى املشــاركة يف يومــني تدريبيــني لطلبــة
الثانويــة املقبلــني علــى تعلــم الهندســة يف اجلامعــة.
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يقــوم د .خضــر بنقــل اخلبــرة املكتســبة ضمــن منحــة زمالــة يف مجــال
تلــوث الهــواء مــن عــوادم الســيارات إلــى خمســة طــالب مــن كليــة
الهندســة املدنيــة وذلــك مــن خــالل اإلشــراف علــى مشــروع تخرجهــم
بعنــوان «تطبيقــات املجســات قليلــة الثمــن لقيــاس تلــوث الهــواء يف
مدينــة نابلــس» .كمــا أضــاف مســاق جديــد حــول تلــوث الهــواء ضمــن
اخلطــة الســنوية األكادمييــة لكليــة الهندســة املدنيــة ،وذلــك بالتعــاون
مــع البروفيســور رانــدي مارتــن مــن اجلامعــة املســتضيفة والــذي ســيزور
جامعــة النجــاح الوطنيــة خــالل شــهر أيلــول مــن العــام الدراســي -2017
 ،2018حيــث ســيقوم بتدريــس مســاقات حــول تلــوث الهــواء لطلبــة كليــة
الهندســة املدنيــة يف اجلامعــة وبحضــور د .خضــر بهــدف تدريبــه علــى
كيفيــة تدريــس هــذه املســـــاقات بكفـــــاءة وفاعليــة .كمـــــا مت االتفـــــاق بــني
د .خضــر والبروفيســور مارتــن علــى كتابــة مشــروع يهــدف إلــى شــراء
أجهــزة تدعــم األبحــاث العلميــة يف مجــال تلــوث الهــواء يف فلســطني.

Abdelhaleem Khader
Assistant Professor – Department of
Civil Engineering – Faculty of Engineering
and Information Technology – An-Najah
National University

،تطويــر أبحــاث علميــة يف مجــال تلــوث الهــواء
وإمكانيــة صناعــة أجهــزة لقيــاس التلــوث مــن قطــع الكترونيــة
.رخيصــة ومتوفــرة يف فلســطني

Title:
Training on Air Quality Monitoring
Host University:
Utah State University - USA

Dr. Khader conducted a number of scientific experiments
during his fellowship, most importantly: training on air
pollution measurement equipment available at the Air Quality
Labs of the host university. He learned how to assemble simple
devises with cheap electronic parts available in Palestine to
analyze air quality and he also took part in the analysis of the
results of a major project on air pollution in Great Salt Lake,
Utah. Dr. Khader designed a software to analyze and process
such data.
He also formulated several fundraising proposals intended to
research air quality in Palestine and investigate possibilities
of adhering to the American Air and Management Waste
Association (AWMA) standards; he also participated in AWMA’s
109th annual conference that is the largest international
conference focused on air pollution. Furthermore, he
participated in two training days of high school students
69

Develop research on air pollution with
the possibility of designing and building devices
to assess the level of pollution using readily
available electronic parts in Palestine.

wishing to enroll in the faculty of engineering at the university.
Dr. Khader uses the experience he gained during his Zamala
Fellowship in the area of air pollution by car exhausts as
he supervises the graduation researches of five students
addressing the issue of “low-cost sensors applications to assess
air pollution in Nablus”.
He also added a new course on air pollution to the annual
academic plan of the Faculty of Civil Engineering in cooperation
with Professor Randy Martin from the host university, who
will visit An-Najah National University in September of the
academic year 2017-2018. He will also be teaching courses on
air pollution to students at the Faculty of Civil Engineering in
the presence of Dr. Khader to train him on teaching this kind
of courses. Dr. Khader and Professor Martin agreed on writing
a proposal to purchase equipment that support scientific
research in the area of air pollution in Palestine.

د .ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﻓﻊ اﻟﺰاﻣﻠﻲ
محاضر  -قسم احلاسوب  -كلية العلوم التطبيقية
جامعة األقصى  -غزة
عنوان البعثة:
إيجاد منهجيات وطرق نوعية إلدارة مخاطر
السحابة اإللكترونية يف املؤسسات املصرفية
اجلهة املستضيفة:
)Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM

ماليزيا

هدفــت الزيــارة البحثيــة التــي نفذهــا د .الزاملــي إلــى تشــجيع
البنــوك العاملــة يف فلســطني لالنتقــال مبكــراً إلــى العمــل املصــريف
اآلمــن ضمــن الســحابة اإللكترونيــة ،واســتخدام منهجيــات وطــرق
فعالــة للتخفيــف مــن املخاطــر التــي قــد تواجههــا .حيــث مت إنتــاج
ســتة أبحــاث علميــة بالشــراكة مــع اجلامعــة التقنيــة األولــى يف
ماليزيــا بالتعــاون مــع مجموعــة مــن العلمــاء والباحثــني يف مجــال
تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت مــن أكثــر مــن جامعــة ومــن دول
مختلفــة .ثالثــة مــن هــذه األبحــاث مت نشــرها يف مجــالت علميــة
محكمــة ،وثالثــة أرســلت ويف انتظــار القبــول ومــن ثــم النشــر .كمــا
مت االتفــاق علــى إنتــاج كتــاب مشــترك بــني أعضــاء فريــق العمــل
للبقــاء علــى تواصــل يف مجــال البحــث العلمــي حــول نفــس موضــوع
االبتعــاث بــني فلســطني وماليزيــا واليابــان وغيرهــا مــن دول أعضــاء
فريــق العمــل.
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أمــا علــى الصعيــد األكادميــي اخلــاص بجامعــة األقصــى ،فقــد مت
دمــج موضــوع أمــن املعلومــات يف الســحابة االلكترونيــة يف العلــوم
املصرفيـــــة ضمــن مســـــاق إدارة املخــــاطر يف اجلامعـــــة .ســـــيقوم
د .الزاملــي بسلســة مــن الــدورات التدريبيــة يف موضــوع «الســحابة
االلكترونيــة ضمــن نطــاق العمــل املصــريف» مســتقب ً
ال لنشــر الفائــدة
ونقــل اخلبــرات التــي اكتســبها يف هــذا املجــال للمجتمــع بشــكل عــام
وللعاملــني بالقطــاع املصــريف علــى وجــه التحديــد.

Dr. Abdel Rafe Elzamly
Lecturer - Department of Computer –
Faculty of Applied Sciences
Al-Aqsa University, Gaza
Title:
Artificial Intelligence and Quantitative
Methods for Managing Cloud Computing
Risks in Banking Organizations
Host University:
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
Malaysia

The fellowship conducted by Dr. Elzamly aimed
to encourage banks operating in Palestine to
proceed to an early shift to secure banking by
managing cloud computing risks. Six researches
were produced in partnership with the First
Technical University of Malaysia (UTEM) in
cooperation with a number of scientists and
researchers in ICT from several universities and
countries.
The researches were published in empirical
journals and another three are pending
publication. An agreement was reached to
produce a joint book by members of the work
team to continue communication on empirical
research on the same topic comprising
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إنتــاج ســتة أبحــاث علميــة بالشــراكة مــع اجلامعــة
التقنيــة األولــى يف ماليزيــا وذلــك يف مجــال العمــل املصــريف اآلمــن
 واســتخدام منهجيــات وطــرق فعالــة،ضمــن الســحابة اإللكترونيــة
 حيــث مت نشــر ثالثــة،للتخفيــف مــن املخاطــر التــي قــد تواجههــا
.منهــا يف مجــالت علميــة محكمــة
Production of six empirical researches with
the First Technical University of Malaysia in the area
of secure banking within computer clouds and use
of risk-mitigation methods. Three of the researchers
were published in empirical journals.

researchers from Malaysia, Japan and other
countries.
On the academic level at Al-Aqsa University,
the subject of cloud computing security was
integrated in banking courses under risk
management. Dr. Elzamly will conduct a number
of trainings on cloud computing in the banking
sector to extend benefits to the society in
general and to banking staff in particular.

أ .ﻓﺪاء ﺟﻌﺎﻓﺮة
مشرف مختبر  -دائرة الهندسة الكهربائية  -كلية
الهندسة  -جامعة بوليتكنك فلسطني  -اخلليل
عنوان البعثة :دورة تدريبية متخصصة يف مجال
أجهزة الرنني املغناطيسي وأجهزة التصوير الطبقي
والعيون
اجلهة املستضيفة:
Iradah for Leadership Training

األردن

اســتطاعت أ .جعافــرة مــن خــالل هــذه الــدورة التعــرف علــى
أحــدث التقنيــات التــي توصلــت إليهــا الشــركات العامليــة يف مجــال
أجهــزة التصويــر الطبيــة مثــل جهــاز الرنــني املغناطيســي (،)MRI
والتصويــر الطبقــي ( )CTوأجهــزة العيــون املختلفــة.
كمــا أتــاح لهــا التدريــب الفرصــة ملشــاهدة تركيــب جهــاز الرنــني
املغناطيســي يف إحــدى مشــايف الزرقــاء بــاألردن ،وحضورهــا
لعمليــات تصحيــح البصــر يف مستشــفى األردن.
بعــد انتهــاء الــدورة التدريبيــة ،قامــت أ .جعافــرة بنقــل اخلبــرات
املكتســبة إلــى طلبــة هندســة األجهــزة الطبيــة يف اجلامعــة ،مــن
خــالل مســاقات مختبــر الهندســة الطبيــة والتشــخيص والتصويــر
الطبــي التــي تقــوم بتدريســها .تســعى أ .جعافــرة إلعطــاء دورة يف
مجــال أجهــزة األشــعة والتصويــر الطبقــي ،وذلــك بالتعــاون مــع
نقابــة املهندســني والتعليــم املســتمر يف جامعــة بوليتكنــك فلســطني .
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ســاهم هــذا التدريــب أيض ـاً يف توطيــد العالقــات مــع املؤسســات
الطبيــة يف األردن ،والتــي أصبحــت تســتقبل طلبــة هندســة األجهــزة
الطبيــة مــن جامعــة بوليتكنــك فلســطني -اخلليــل للتدريــب امليدانــي
اخلارجــي وبشــكل منتظــم.

Fidaa Ja’afrah
Lab Supervisor - Electrical Engineering
Department – Faculty of Engineering –
Palestine Polytechnic University, Hebron
Title:
Specialized course in MRI, CT-SCAN and eye
scan equipment
Host Organization
Iradah for Leadership Training - Jordan
Melaka (UTEM) - Malaysia

During her fellowship, Ms. Ja’afrah familiarized
herself with the latest techniques used by
international companies in MRI, CT scan and
various eye scan equipment.
The training allowed her to witness the
installation of an MRI machine at a university in
Zarqa, Jordan and attended vision correction
operations (LASIK) in the Hospital of Jordan.
By the end of her training, Ms. Ja’afrah developed
courses for students of medical equipment
engineering at the University focusing on
medical engineering, diagnosis, and MRI. Ms.
Ja’afrah also aims to deliver a course on CT scans
and radiology in cooperation with the Engineers
Union and Continuing Education in Palestine
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،توطيــد العالقــات مــع املؤسســات الطبيــة يف األردن
والتــي أصبحــت تســتقبل طلبــة هندســة األجهــزة الطبيــة مــن
 اخلليــل للتدريــب امليدانــي اخلارجــي-جامعــة بوليتكنــك فلســطني
.وبشــكل منتظــم

Promote relations with medical institutions
in Jordan, which have started receiving students
in medical equipment engineering from the
Polytechnic University, Hebron for periodic on-site
trainings.

Polytechnic University, Hebron.
She benefited from the training to promote
relations with medical institutions in Jordan,
which have started receiving students in medical
equipment engineering from the Polytechnic
University, Hebron for periodic on-site trainings.

أ .ﻤﺪ اﳉﻌ£ي
محاضر  -دائرة هندسة احلاسوب -كلية تكنولوجيا
املعلومات  -جامعة بوليتكنك فلسطني  -اخلليل
عنوان البعثة:
العمل على برمجة منوذج حملاكاة نظام يعمل على
مبدأ الشبكات املتمحورة على البيانات
Named Data Networks - NDN

اجلهة املستضيفة:
Darmstadt University

أملانيا

انضــم أ .اجلعبــري خــالل فتــرة ابتعاثــه إلــى مجموعــة بحثيــة تعمــل يف مجــال
الشــبكات املعرفــة بالبيانــات ،Named Data Networks-NDN
حيــث متكــن مــن التعــرف علــى العديــد مــن الباحثــني واألكادمييــني العاملــني
يف مجــال شــبكات احلاســوب ممــا ســاهم باطالعــه علــى آخــر املســتجدات
فيمــا يتعلــق بالبحــث العلمــي والتطبيقــي يف هــذا املجــال.
كمــا ســاعدته اخلبــرات املكتســبة مــن هــذه البعثــة علــى تطويــر تطبيــق
لألجهــزة احملمولــة بعنــوان «بلــغ عــن مخالفــة» (،)Report Violation
والــذي يهــدف إلــى إشــراك املواطنــني بشــكل إيجابــي يف عمليــة التبليــغ عــن
املخالفــات والتعديــات التــي يصادفونهــا يف حياتهــم اليوميــة إلــى اجلهــات
املســؤولة كالبلديــة أو الشــرطة ،حيــث يقــوم بإنشــاء تقريــر يحتــوي علــى
صــورة أو فيديــو ،ونــوع ،وتفاصيــل املخالفــة ،ويقــوم التطبيــق بــدوره بإرســال
التقريــر مــع معلومــات املوقــع اجلغــرايف املأخــوذة مــن  GPSاخلــاص
بالهاتــف احملمــول إلــى املوقــع اإللكترونــي اخلــاص باجلهــة املســؤولة ،حيــث
يتــم عــرض هــذه التقاريــر علــى خريطــة تفاعليــة.
وقــد اعتبــر هــذا التطبيــق أفضــل تطبيــق محمــول يف فلســطني يف مســابقة
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القمــة العامليــة حملتــوى الهاتــف احملمــول،World Summit Award -
كمــا وشــارك التطبيــق يف املنافســة العامليــة ممثــ ً
ال لفلســطني يف املســابقة
النهائيــة التــي ُعقــدت بدايــة العــام  2017يف أبوظبــي.
متكــن أ .اجلعبــري خــالل بعثتــه مــن تطويــر مهــارات البحــث العلمــي لديــه،
واالطــالع علــى آخــر املســتجدات يف مجــال الشــبكات واإلنترنــت بشــكل
ســاعده علــى نقــل هــذه املهــارات إلــى طلبــة كليــة تكنولوجيــا املعلومــات يف
اجلامعــة ،وذلــك مــن خــالل تدريــس مســاقي تكنولوجيــا الويــب ،وتطويــر
تطبيقــات األجهــزة احملمولــة.

Mohammad Jabari
Lecturer - Computer Engineering
Department - Faculty of IT and Computer
Engineering – Palestine Polytechnic
University, Hebron.
Title:
Creating A Simulation Prototype for NDN
(Named Data Networks)
Host University:
Darmstadt University - Germany

During his fellowship, Dr. Jabari joined a research
group working in the area of Named Data
Networks and met a number of researchers and
scholars working in computer networks. He
familiarized himself with the latest advancements
in scientific and applied research in this area.
He also acquired experience that helped him
develop a mobile App called “Report a Violation”,
which aimed to positively engage citizens in
reporting the violations and breaches they
encounter in their daily lives to competent
authorities like municipalities or the police. The
application creates a report with pictures or video
showing the type and details of the violation
in addition to the geographical location of the
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تطويــر تطبيــق لألجهــزة احملمولــة بعنــوان «بلــغ عــن
 والــذي اعتبــر أفضــل تطبيــق محمــول يف فلســطني،»مخالفــة
World -يف مســابقة القمــة العامليــة حملتــوى الهاتــف احملمــول
Summit Award

Development of a mobile application
“Report Violation”, which was considered the best
mobile application in Palestine in the World Summit
Award.

violation; it then sends the report via the Internet
to the web site of the competent authority where
reports are displayed on an interactive map.
The application was considered as the best mobile
application in Palestine in the World Summit
Competition of Mobile Applications (World
Summit Award). The application also competed
internationally representing Palestine in the final
contest held early 2017 in Abu Dhabi, UAE.
Dr. Jabari also learned about the latest
developments in the area of networks and the
Internet and designed relevant courses to teach
his students at the Faculty of IT in addition to
teaching courses on web technologies and
development of mobile applications.

أ .ﻣﻌﺘﺰ ﻗﻔﻴﺸﺔ
مشرف مختبر  -دائرة الهندسة املدنية -كلية
الهندسة  -جامعة بوليتكنك فلسطني  -اخلليل
عنوان البعثة :التدرب على نظم املعلومات

Geographic Information System - GIS

ونظام حتديد املواقع العاملي

Global Positioning System - GPS

اجلهة املستضيفة:
Royal Jordanian Geographic Center

األردن

هدفــت الــدورة التدريبيــة التــي التحــق بهــا أ .قفيشــة إلــى التعــرف
علــى كافــة اآلليــات احلديثــة والتقنيــة املســتخدمة يف إنتــاج
اخلرائــط يف األردن ،باإلضافــة إلــى دراســة الشــبكة اجليوديســية
األردنيــة ،حيــث تعتبــر الشــبكات اجليوديســية أســاس العمــل
املســاحي يف أي دولــة ،وهــي تختــص بدراســة العمليــات املســاحية
الالزمــة إلنشــاء اخلرائــط للمناطــق الشاســعة واملســاحات الكبيــرة
والــدول واألقاليــم .كمــا تضمنــت الــدورة التدريبيــة العمــل ضمــن
مشــروع ترقيــم املبانــي وبنــاء نظــم معلومــات جغرافيــة باســتخدام
برنامــج .GIS
صــورة ثالثيــة األبعــاد
لســد بنــي نعيــم
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قــام أ .قفيشــة وفــور عودتــه للوطــن بدراســة اخلرائــط اجليولوجية،
والصــور اجلويــة ملنطقــة اخلليــل ،باإلضافــة ملعلومــات عــن كميــات
تســاقط األمطــار يف محاولــة للبحــث عــن أماكــن مناســبة إلنشــاء
ســدود جتميــع ميــاه األمطــار ملــا لهــذه املشــاريع مــن أهميــة كبيرة يف
توفيــر امليــاه الالزمــة لتنميــة القطاعــني الزراعــي واحليوانــي .نتــج
عــن هــذه الدراســة اختيــار موقــع يف بلــدة بنــي نعيــم وبلــدة بيــت
الــروش يف محافظــة اخلليــل إلقامــة الســد ،كمــا مت حســاب كميــات
امليــاه التــي ســيتم جتميعهــا.
كمــا قامــت اجلامعــة بالتنســيق مــع أ .قفيشــة بــإدراج محتــوى
الــدورة التدريبيــة ضمــن مســاقات كليــة الهندســة يف برنامــج
الهندســة املدنيــة /تخصــص بنيــه حتتيــة ،حيــث مت تطويــر مســاق
هيدرولوجــي وبرنامــج االستشــعار عــن بعــد لتخصــص طلبــة
هندســة املســاحة.

Mutaz Qafesheh
Lab Supervisor - Architectural and
Civil Engineering Department-Faculty
of Engineering– Palestine Polytechnic
University, Hebron
Title:
Practical training in GIS and GPS latest
technologies
Host Organization:
Royal Jordanian Geographic Center - Jordan

The training joined by Mr. Qafesheh aimed to
learn about latest equipment and techniques
used to produce maps in Jordan, in addition
to studying the Jordanian Geodesy Networks,
which represent the basis of surveying in any
country. These focus on surveying and map
production of large areas, countries and regions.
The training included working in a project to
number buildings and build a geographic data
system using GIS.
3D map of Bani
Naim Dam
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نتــج عــن هــذه الدراســة اختيــار موقــع يف بلــدة
بنــي نعيــم وبلــدة بيــت الــروش يف محافظــة اخلليــل إلقامــة
ســد مقتــرح لتجميــع ميــاه األمطــار وحســاب كميــات امليــاه
.التــي ســيتم جتميعهــا

The study located a site in Bani Naim
and Beit Al-Roush in Hebron Governorate to
erect rain collection dam and calculate the
quantities of collected water.

Upon his return to Palestine, Mr. Qafesheh
examined the geological maps and satellite
images of Hebron together with information
on rain fall to locate an appropriate place to
erect rain collection dams since such water
provision projects are paramount to develop the
agricultural and animal sectors.
The study resulted in the selection of a site in Bani
Naim and Beit Al-Roush in Hebron Governorate to
erect the dam. The quantities of water collectable
by the proposed dam were also estimated.
The university also coordinated with Mr. Qafesheh
to include the content of the training course in
the courses at the Faculty of Civil Engineering,
Infrastructure; a course on hydrology and another
on tele-sensors were also developed.

د .ﻳﻮﺳﻒ ﺻ َﺒﺎح
أستاذ مساعد -قسم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت  -كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية -
جامعة القدس املفتوحة
عنوان البعثة :نظام محوسب لتقومي الطلبة وعقد
امتحانات إلكترونية آمنة وخالية من الغش
اجلهة املستضيفة:
The Open Polytechnic of New Zealand

نيوزيالندا

هدفــت الدراســة البحثيــة التــي نفذهــا د .صبــاح إلــى خلــق نظــام
محوســب ومطــور يف مجــال أمتتــة املراقبــة علــى االمتحانــات عــن
بعــد ،ملنــع الغــش وكشــف حاالتــه ،باإلضافــة إلــى تقليــل اجلهــد
والتكلفــة اخلاصــة بعمليــة مراقبــة االمتحانــات التقليديــة.
اعتمــد د .صبــاح يف دراســته علــى عــدة آليات ،كاملصادقة املســتمرة
لبصمــات األصابــع مــن خــالل اســتخدام فــأرة متخصصــة ذات
قــارئ للبصمــات ومقارنتهــا ببصمــة الطالــب التــي حتفظ يف ســجله
مــرة واحــدة عنــد التســجيل يف اجلامعــة ،واملصادقــة الديناميكيــة
للمفاتيــح مــن خــالل قيــام الطالــب بطباعــة مســبقة لنــص محــدد
يســتخرج املعرفــات الفريــدة ألســلوب الطباعــة ملقارنتــه بطباعــة
الطالــب أثنــاء االمتحــان .باإلضافــة إلــى مطابقــة الفيديــو لكشــف
حــاالت الغــش مــزوداً مبؤشــر الغــش الــذي يعمــل على تنبيــه الطالب
عنــد انتهــاك أي مــن تعليمــات االمتحانــات أو الوصــول إلــى مصــادر
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املعلومــات بعــد قفــل شاشــة االمتحــان ،حيــث يصــدر تقريــراً حــول
ســير االمتحــان لــكل طالــب بعــد انتهــاء االمتحــان.
يســعى د .صبــاح يف الوقــت احلالــي إلــى تطويــر دراســته بحيــث
تالئــم الطلبــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة كاملكفوفــني أو غيــر
القادريــن علــى اســتخدام أيديهــم عنــد تقــدمي االمتحــان ،حيــث
كان ذلــك نتيجــة لقيــام أحــد طواقــم اجلامعــة املســتضيفة بلفــت
نظــره لهــذه املعضلــة التــي أصبحــت محــط اهتمــام للدكتــور صبــاح
لتطويــر دراســته يف املســتقبل.

Dr. Yousef Sabbah
Assistant Professor – Information and
Communication Technology Department Faculty of Technology and Applied Sciences
- Al-Quds Open University
Title:
Secure model for cheating-free online
examination
Host Organization:
The Open Polytechnic of New Zealand, New
Zeeland

 بهــدف منــع،أمتتــة املراقبــة علــى االمتحانــات عــن بعــد
 باإلضافــة إلــى تقليــل اجلهــد،حــدوث الغــش وكشــف حاالتــه
.والتكلفــة اخلاصــة بعمليــة مراقبــة االمتحانــات التقليديــة

Automated exams tele-monitoring to
prevent and detect cheating with minimal effort
and cost compared to traditional exams monitoring
systems.

Dr. Sabbah’s research aimed to develop an
automated system for exams tele-monitoring
to prevent and detect cheating with minimal
effort and cost, compared to traditional exams
monitoring systems.

that alerts students when they commit any
violation of the exam rules or access sources of
information after the exam screen is turned off;
the system also produces a report on the exam
progress per student.

Dr. Sabbah’s proposal applied several mechanisms
for continual fingerprints verification using a
special print reader mouse for comparison with
the students’ fingerprints in university records.
It also records dynamic verification of keys by
requesting students to type a specific text to
record their unique style of typing and compare
it to other students during the exam.

Dr. Sabbah is currently developing the system to
adapt it to students with special needs including
the visually challenged who cannot personally
write their exams. A staff member from the host
university has turned Dr. Sabbah’s attention to
this problem, which he embraced for further
development of the system in the future.

Moreover, the system allows for comparing
videos to detect cheating via a special sensor
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اجلامعة اإلسالمية  -غزة
مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

1

أشرف العطار

اجتزاء العناصر من الصور الثنائية وتطبيقاته يف حتليل
الصور الطبية البيولوجية

2

جهاد حماد

تطوير مصادر تعليم علم األدوية بالصور املتحركة

الرقم

اسم املبتعث

دورة زمالة البلد املستضيف

Digimarc Corporation

الرابعة

أمريكا

King’s College

اخلامسة

بريطانيا

3

خميس اإلسي

التدريب على تقنية العالج بالبالزما الغنية بالصفائح
الدموية

Musculo-Skeletal and Pain Clinic /
Metropolitan Hospital

اخلامسة

الفلبني

4

رامي مرجان

التحضير و التحليل الطيفي ملركبات حلقية غير
متجانسة جديدة و تقييم النشاط البيولوجي لها ضد
البكتيريا املقاومة لألدوية املتعددة.

Manchester Institute of Biotechnology

اخلامسة

بريطانيا

5

راوية راضي

حتليل املدونات يف املجال التعليمي

Vienna University of Technology (TU
(Wien

الثالثة

النمسا

6

سعيد الغرة

تدريب مكثف على الطرق احلديثة واملتطورة يف مجال
الوراثة و األحياء اجلزيئية

The National University of Malaysia

الثالثة

ماليزيا

7

سمير صايف

استخدام الشبكات العصبية االصطناعية يف التنبؤ
لبيانات السالسل الزمنية

Texas State University

الثالثة

أمريكا

8

عبداهلل عابد

الربط بني الدراسات اجلينية املختلفة لتسهيل التعرف
على اجلينات املرتبطة باألمراض الشائعة يف العائالت
ذات األصل الواحد

The University of Chicago

الثانية

أمريكا

9

عدنان الهندي

استكمال املرحلة الثانية من الدراسة البحثية لوباء
الكيسة العدارية يف قطاع غزة

Salford University

األولى

بريطانيا

10

عزمي أبو دقة

التدريب على األجهزة احلديثة يف مجال األغذية
واألدوية ( جهاز  HPLC masو )GC-MS

Istanbul Technical University

الثالثة

تركيا

11

عطاف عبد

تعزيز القدرات البحثية و املساهمة يف البحث العاملي

Nottingham University

الثالثة

بريطانيا

12

عالء الدين اجلعب

تدريب على تقنيات حديثة يف معاجلة املياه العادمة
ونقل املعرفة جلامعات غزة

Istanbul Technical University

الثانية

تركيا

13

مازن ابو الطيف

منذجة التخلص من احمللول امللحي الناجت من محطة
غزة املركزية لتحلية مياه البحر

Torrori University

اخلامسة

اليابان
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Annex (1)
List of Fellows and their Subject of Research (with all respect to titles)

Islamic University - Gaza
No

Fellow Name

Title of Fellowship

1

Ashraf Alattar

Stereo object segmentation and its applications
in biomedical image analysis

2

Jehad
Hammad

Development of Pharmacology Animation
educational Resources

3

Khames El essi Training Course on Platelet Rich Plasma Therapy

4

Rami Morjan

Synthesis and spectroscopic characterization of New
Series of Heterocyclic Compounds and Evaluation
of their Activity Against Multidrug Resistant Bacteria
(MDR)

5

Rawia Radi

Microblogs Analysis in Education Domain

6

Said Ghorra

Intensive training on modern and advanced
techniques in Genetics and Molecular biology

7

Samir Safi

Developing forecasting models for Some Palestinian
Economic Indicators Using Regression, Time Series,
and Artificial Neural Networks - Comparative Study

8

Abdallah A.
Abed

Integrating Genetic, Genomic and Epigenetic
Studies to Facilitate the Discovery of Common
Disease-Associated Genes in Consanguineous
Families

9

Adnan I. AlHindi

Completing Second Phase of Research on Hydatid
Cyst Epidemic in the Gaza Strip

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

Digimarc Corporation

Forth

USA

King’s College

Fifth

UK

Musculo-Skeletal and Pain Clinic /
Metropolitan Hospital

Fifth

Philippine

Manchester Institute of Biotechnology

Fifth

UK

Austria University of Technology (TU Wien)

Third

Austria

The National University of Malaysia

Third

Malaysia

Texas State University

Third

USA

The University of Chicago

Second

USA

Salford University

First

UK

10 Azmi Abu
Dagga

Training of New instruments to Food and Drugs
analysis (HPLC,GC...) and Transfer knowledge to
Gaza’s Universities

Istanbul Technical University

Third

Turkey

11 Itaf Abed

Research capacity building and contribution in
international research publication

Nottingham University

Third

UK

12 Alaa Aljubb

Training of New Techniques to water and waste
water analysis and Transfer knowledge to Gaza’s
Universities

Istanbul Technical University

Second

Turkey

13 Mazen
Abualtayef

Brine diffusion model for Gaza Central
Desalination Plant

Torrori University

Fifth

Japan
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اجلامعة اإلسالمية  -غزة
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

14

محمد احللو

15

هالة اخلزندار

التدخالت النفسية لألطفال الفلسطينيني املصدومني
بعد احلرب التي استمرت 51يوما يف الفترة بني 4
متوز -و 25آب للعام  2014على قطاع غزة
تطوير ألياف ضوئية ( )Laserتعمل بكفاءة عالية

16

وائل الداية

زيارة تدريبية ملؤسستني ماليتني

17

وسام عاشور

العنقدة املتقدمة واحلفاظ على خريطة الطبولوجيا

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

University of Leicester, School of
Psychology

الثالثة

بريطانيا

University of Illinois

الثالثة

أمريكا

BDM Securities Inc And Turk Eximbank

الثانية

تركيا

University TU

الرابعة

أملانيا

جامعة األزهر  -غزة
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

18

أمل الكحلوت

تطوير اخلاليا الشمسية الصبغية باستخدام تراكيب
نانونية من اجلرافيت وأكاسيد التيتانيوم

19

زكي صايف

دراسة كيميائية محوسبة ملثبطات التآكل الصديقة
للبيئة

20

عبير القططي

الكشف املبكر عن سرطان البروستاتا

21

محمود سرداح

استخدام التقنيات اجلزيئية احلديثة يف التشخيص
املخبري والوقاية من األمراض واالعتالالت الوراثية
املؤدية لفقر الدم التحللي يف قطاع غزة

University of Utah

22

ناجي الداهودي

استخدام تقنيات النانو لتطوير كفاءة خاليا شمسية
رخيصة الثمن

University of Washington

اخلامسة

23

ناهض اللحام

التشخيص اجلزيئي ونسبة انتشار سالالت امليكروبات
املعوية وفطر املبيضات شديدة املقاومة للمضادات
احليوية املعزولة من مستشفى ناصر لألطفال يف غزة.

University of Munster

الثالثة

أملانيا

24

يوسف أبو شعبان

تعزيز البحث والتطوير يف األنظمة احملوسبة املتحركة

PUMA Lab, School of Mathematical and
computer Science, Heriot Watt University

الثالثة

بريطانيا

84

Institute of Inorganic ChemistryUniversity of Cologne

الثانية

أملانيا

Utah State University

الرابعة

أمريكا

University Medical Center Hamburg

الثالثة

أملانيا

الثانية

أمريكا

أمريكا

Islamic University - Gaza
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

University of Leicester, School of
Psychology

Third

UK

Developing An optical fiber laser with high
efficiency operated

University of Illinois

Third

USA

16 Wael Al-Daya

Exchange experience with TURK Eximbank

BDM Securities Inc And Turk Eximbank

Second

Turkey

17 Wesam
Ashour

Advances in clustering and topology preserving
mappings

University TU

Forth

Germany

14 Mohammad
El-Helou

Psychological interventions for Palestinian
traumatized Children after the 51 day war on
Gaza Strip July 4 - August 25, 2014

15 Hala ElKhozondar

Al Azhar University – Gaza
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

18 Amal Al
Kahlout

Low temperature Dye Sensitized Solar Cells using Institute of Inorganic Chemistry- University
metal oxides nanocomposite
of Cologne

19 Zaki Safi

Computational Chemical Study of the
Environmentally Friendly Corrosion Inhibitors

20 Abir Al-Qatati

Zamala Session Host Country
Second

Germany

Utah State University

Forth

USA

Detection of MIRNA(s) in the plasma of Canadian
prostate cancer patients using microarray cards

University Medical Center Hamburg

Third

Germany

21 Mahmoud
Sirdah

Advanced Molecular Techniques Pertinent to
Identification of Genetic and Epigenetic Molecular
Defects Associated with Diagnosis and Prevention
of Anemic Disorders of Palestinians.

University of Utah

Second

USA

22 Naji Al
Dahoudi

Nanostructured Style for Cost Effective Solar Cells

University of Washington

Fifth

USA

23 Nahed Al
Laham

Prevalence and Molecular Characterization of
Multi-drug Resistance Enterobacteriaceae and
Candida spp. Isolated from Al-Naser Pediatric
Hospital in Gaza Strip

University of Munster

Third

Germany

24 Yussuf Abu
shaaban

Enhancing mobile systems research and
development

PUMA Lab, School of Mathematical and
computer Science, Heriot Watt University

Third

UK
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جامعة األقصى  -غزة
الرقم

اسم املبتعث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

مواضيع االبتعاث

25

إياد أبو سلمية

تدريب يف االصابات الرياضية

26

أسامة أنشاصي

27

زاهر حداد

الرسم ثالثي األبعاد للبالزما اخلاصة يف الفيزياء
الفلكية
أمن املعلومات

28

سليمان بركة

29

عبد الرافع الزاملي

طقس فضاء فلسطني :تأمني بيئة فضائية آمنه
لالتصاالت والكهرباء والبث التلفزيوني الفضائي
الفلسطيني
إيجاد منهجيات وطرق نوعية إلدارة مخاطر السحابة
اإللكترونية يف املؤسسات املصرفية

30

محمد أبو صقر

إنشاء خط بحوث علمية جديدة يف مجال املعلومات
البيولوجية يف اجلامعات الفلسطينية

31

نبيل العيلة

32

يوسف حمودة

اخلصائص اجلزيئية والوبائية لعزالت االيشريشيا
كوالي والكتبسيال واملنتجة إلنزمي بيتا الكتاميز واسع
الطيف واملعزولة من املستشفيات واملجتمع يف قطاع
غزة
شبكات االستشعار الالسلكية ألغراض الزراعة الدقيقة
يف قطاع غزة

دورة زمالة البلد املستضيف

Fox Occupation Medical Center, Loma
Linda University

الرابعة

أمريكا

Institut d’Astrophisique de Paris

اخلامسة

فرنسا

Tennessee Technological University

الثانية

أمريكا

National Aeronautics and Space
Administration - NASA

الثالثة

أمريكا

 Universiti Teknikal Malaysia MelakaUTEM

الرابعة

ماليزيا

Virginia Polytechnic Institute and State
University

الثالثة

أمريكا

Ghent University

الثانية

بلجيكا

Queen Mary University of London

الثالثة

بريطانيا

اجلامعة العربية األمريكية -جنني
الرقم

اسم املبتعث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

مواضيع االبتعاث

33

روال جاد اهلل

حتديد ساللة العواسي الصرفة باستخدام عالمات

34

سليمان رباع

35

صبا شنك

36

طارق زعنون

37

فراس البطة

استخدام نيتريد اجلاليوم يف الترانزستورات لتصميم
مجسات للكشف عن درجة احلموضة وعزم ثنائي
القطب لالستخدام يف التطبيقات الطبية والتكنو حيوية
احملاكاة اجلزيئية الديناميكية للبروتني DNMT1
املتفاعل مع احلمض النووي ( )DNAمبجموعة ميثيل
على السلسلتني ،على سلسلة واحدة ،أو بدون امليثيل.
اختبارات الدقة الفائقة للتصوير الكهرومغناطيسي
باستخدام املوجات ذات سعه النطاق الكبيرة UWB
عزل اخلاليا اجلذعية البالغة من نسيج دهن االنسان
بواسطة تقنيات حديثة

86

SSR

دورة زمالة البلد املستضيف

Jordan University of Science and
Technology

الرابعة

األردن

Vrije Universiteit Brussel - VUB

اخلامسة

بلجيكا

Saarland University

اخلامسة

أملانيا

University of Science - USM

األولى

ماليزيا

Univeriste Catholique de Louvain - UCL

الثالثة

بلجيكا

Al Aqsa University - Gaza
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

25 Eyed Abu
Training in sports injuries
Fox Occupation Medical Center, Loma
Selmiya
Linda University
26 Oussama
3D Visualization of Astrophysical Plasma
Institut d’Astrophisique de Paris
Enshassi
Tennessee Technological University
27 Zaher Haddad Novel and innovative technique in the field
of information security and wireless network
information
National Aeronautics and Space
28 Suleiman
Space Weather Palestine (SWEP): Securing space
Administration (NASA)
Baraka
environment for telecommunications, hyper
tension electricity networks, TV space channels
broadcasting
29 Abdel Rafe
Artificial Intelligence and Quantitative Methods Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTEM)
Elzamly
for Managing Cloud Computing Risks in Banking
Organizations
30 Mohammed
Create new research line in the fields of
Virginia Polytechnic Institute and State
Abu Saqer
bioinformatics at the Palestinian Universities
University
31 Nabil ELAila

32 Yousef
Hamouda

Multidrug resistance and molecular epidemiology of
ESBL and carbapenemase producing Escherichia coli
and Klebsiella pneumoniae in the community and
hospital settings of Gaza strip
Wireless Sensor Networks for Precision
Agriculture in Gaza Strip

Zamala Session Host Country
Forth

USA

Fifth

France

Second

USA

Third

USA

Forth

Malaysia

Third

USA

Ghent University

Second

Belgium

Queen Mary University of London

Third

UK

Arab American University - Jenin
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

Identification of Pure Awasi Breed using SSR
markers
Gallium nitride (GaN)-based Transistors Used in pH
and Dipole Moment Sensing for Biotechnical and
Medical Applications
Dynamic cell simulations of methylated, hemimethylated and non-methylated DNMT1:DNA
complexes

Jordan University of Science and
Technology
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Forth

Jordan

Fifth

Belguim

Saarland University

Fifth

Germany

36 Tareq Zanoon

Super resolution investigation of ultra-wide band
imaging

University of Science (USM)

First

Malaysia

37

Characterization of the subpopulation of stem
cells from human liver

Univeriste Catholique de Louvain (UCL)

Third

Belgium

33 Rola Jadallah
34

Sulaiman
Rabbaa

35

Siba Shanak
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Feras Al
Battah

Zamala Session Host Country

اجلامعة العربية األمريكية -جنني
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

38

محمد حمارشة

الشيفرات املستخدمة يف نظام االتصاالت الضوئية

39

مهند خضر

نقل املعرفة يف التشخيص اجليني إلى فلسطني

Division of Human Genetics Medical
University Innsbruck

40

هالل زيد

مسارات االلتهابات وأثرها على مرض السكري

The Hospital for Sick Children

دورة زمالة البلد املستضيف

Multimedia University

األولى

ماليزيا

الثانية

النمسا

الثانية

كندا

جامعة اخلليل
الرقم
41

اسم املبتعث
سامي مخارزة

مواضيع االبتعاث
فحص الغرافني ومشتقاته على ملوثات املاء

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة
IFW Dresden

دورة زمالة البلد املستضيف
اخلامسة

أملانيا

جامعة القدس
مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

42

إبراهيم عوض

43

إلهام اخلطيب

44

إياد خليفة

45

أحمد عمرو

46

أسماء بدر

تطبيق قانون أوكانز يف االقتصاد الكلي للتحقق من
العالقة االقتصادية التبادلية بني فلسطني وإسرائيل
باستخدام االقتصاد القياسي
تقنيات املسح التسويقي املبتكرة يف تطبيقات الرعاية
الصحية
استراتيجيات االستمرارية والنمو وزيادة االنتاجية لدى
املنظمات الصغيرة
التشخيص اجلزيئي وتطبيق التقنيات اجلزيئية الدقيقة
املتعددة يف دراسة التنوع اجليني لطفيل الليشمانيا يف
ليبيا
التبادل الطالبي كمصدر رئيس لتدويل مؤسسات
التعليم العالي

47

جهاد عبادي

دراسة ميكانيزم امتصاص البوتاسيوم والفسفور يف
نباتي دوار الشمس والعصفر يف نوعني من التربة لفهم
اختالفهم يف كفاءة استخدام العناصر الغذائية من
أجل حتسني أداء النباتات حتت ظروف تغذوية وبيئية
ضاغطة

الرقم

88

اسم املبتعث

دورة زمالة البلد املستضيف

Iowa State University

الثانية

أمريكا

University of Iowa

الثانية

أمريكا

Philadelphia FEC

الثانية

أمريكا

Technical University of Applied Sciences

الثالثة

أملانيا

Vrije Universiteit Brussel - VUB

الثالثة

بلجيكا

Georg-August-Universität Göttingen

الثانية

أملانيا

Arab American University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

38 Mohammad
Hamarsheh

Optical code division multiple access codes

39

Knowledge diagnostic cytogenetics to Palestine

Mohannad
Khader

40 Hilal Zaid

Effect of inflammation on diabetes type 2
progression

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

Multimedia University

First

Malaysia

Division of Human Genetics Medical
University Innsbruck

Second

Austria

The Hospital for Sick Children

Second

Canada

Hebron University
No

Fellow Name

41 Sami
Makharza

Title of Fellowship

Host University/ Institution

Investigating the Graphene and its Derivatives on
Water Pollutants

IFW Dresden

Zamala Session Host Country
Fifth

Germany

Al Quds University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Ibrahim Awad Applying Okun’s Law to macroeconomic analysis of
the mutual economic relation between the Palestinian
and Israeli economies using econometrics
43 Elham Kateeb The Use of Innovative Marketing Survey
techniques in Health Care

42

44 Eyad Khalifeh
45 Ahmad Amro
46 Asma Bader
47 Jehad Abbadi

89

Using Baldrige Model and HoshinKanri Technique
as tools for organizational sustainability and
growth
Molecular diagnostic techniques and application of
multilocus microsatellite typing for investigation of
genetic variability of Leishmania in Libya
International Students as a Resource for
Internationalization of Higher Education
Institutions
Characterizing the Kinetics of K and P uptake of
Safflower and Sunflower based on the Difference
in their K and P Use Efficiency For Optimal Crop
Performance under Nutritional and Environmental
Stress Situations

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

Iowa State University

Second

USA

University of Iowa

Second

USA

Philadelphia FEC

Second

USA

Technical University of Applied Sciences

Third

Germany

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Third

Belgium

Georg-August-Universität Göttingen

Second

Germany

جامعة القدس
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

48

حامت عيدة

دورة تدريبية يف مجال تشخيص األمراض املعدية
باستخدام التقنيات احليوية اجلزيئية

49

حمزة موسى

50

روال عبد الغني

تأثير التمارين الرياضية على بناء ووظيفة احلصني ،يف
مرضى السكتة الدماغية
االستجابة للعالج الكيماوي لدى مرضى سرطان الثدي

51

سعيد صالح

اقتراح محركات وآليات بحث جديدة وذكية قادرة على
استرجاع البيانات املخفية من احملتوى الغير مرئي
لإلنترنت ( Deep Webلبعض تطبيقات الشبكات املهمة
مثل  P2P, TORوغيرها)

52

سهى البطمة

53

صليحة سالودة

54

عمر حمارشة

55

ماهر خضور

56

محمد حجوج

57

محمد حرز اهلل

58

محمد طه

59

يوسف جناجرة

حتديد اجلينات املسؤولة عن سمومية بكتيريا
اللجيونيال يف مياه مستشفيات الضفة الغربية
تدريب على استخدام األساليب احلديثة والتكنولوجيا
Sherbrooke University
يف تعليم اللغات االجنبية
تطوير العالمات الوراثية والتحليل اجليني لنواقل مرض
University of Notre Dame
اللشمانيا اجللدية يف فلسطني
ترشيد وحتسني صرف املضادات احليوية يف
Queen’s University
املستشفيات الفلسطينية عن طريق تطبيق برامج
اإلشراف للمضادات احليوية.
دورة تدريبية على استخدام التطبيقات احلديثة لـ
University of California- Berkeley
( )MRIوالتصوير الكهربائي املقطعي ( )EITيف التداخل
العالجي اجلراحي احملدود
العالمات العصبية والتصرفیة لالستجابة ملضادات
The State University of New Jersey
االكتئاب يف منوذج حيواني ملرض االكتئاب السريري
احلفاظ على التوازن العاطفي :ارتباط تصوير
Harvard Medical School, Massachusetts
General Hospital
األعصاب واالختالفات اجلنسية يف احلفاظ على
ذكريات اخلوف الكامنة
دواء
لسابقات
بيوفيزيائية
ودراسة
تصميم ,حتضير
Laboratory of Organometallic and
Medicinal Chemistry at the Swiss Federal
األوكساليبالتني للعالج السرطاني املستهدف

Sahlgrenska University Hospital,
Department of Clinical Mcrobiology
Gothenburg University

الرابعة

السويد

Charité University Hospital

اخلامسة

أملانيا

Barts Cancer institute, Queen Manry,
University of London

الثالثة

بريطانيا

The Research Center for Information and
Communication Technologies - CITIC

اخلامسة

إسبانيا

اخلامسة

أملانيا

الثالثة

كندا

الثالثة

أمريكا

األولى

بريطانيا

الرابعة

أمريكا

اخلامسة

أمريكا

الثانية

أمريكا

الثالثة

سويسرا

Helmholtz Center for Infection Research

Institute of
Technology - EPFL

90

دورة زمالة البلد املستضيف

Al Quds University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

Diagnosis of Infectious Diseases Using Molecular
Methods

Sahlgrenska University Hospital,
Department of Clinical Mcrobiology
Gothenburg University
Charité University Hospital

Forth

Sweden

Fifth

Germany

Barts Cancer institute, Queen Manry,
University of London

Third

UK

The Research Center for Information and
Communication Technologies (CITIC)

Fifth

Spain

Helmholtz Center for Infection Research

Fifth

Germany

53 Saliha
Salawdeh

Novel Crawling Mechanisms for Discovering
the Hidden Information in the Invisible Web for
Common P2P Networks like eDonkey, BitCoins,
and the TOR Network.
Expression of virulent Genes of Legionella
Pneumophila from Environmental Samples in
the West Bank hospitals
Training on Using the Technology and Modern
Methods in Teaching the Foreign Languages

Sherbrooke University

Third

Canada

54 Omar
Hamarsheh

Development of Genetic markers and genetic
analysis of Leishmania major Vector in Palestine

University of Notre Dame

Third

USA

Queen’s University

First

UK

University of California- Berkeley

Forth

USA

The State University of New Jersey

Fifth

USA

Harvard Medical School, Massachusetts
General Hospital

Second

USA

Laboratory of Organometallic and
Medicinal Chemistry at the Swiss Federal
Institute of
Technology (EPFL)

Third

Switzerland

48 Hatem Eideh

49 Hamza Mousa The Effects of Physical Exercise on the Structure
and Function of the Hippocampus, in Patients
with Subacute Stroke
50 Rula AbdulOvercoming Resistance to the chemotherapeutic
Ghani
drug Palbociclib in Breast Cancer.
51

Saeed Salah

52 Suha
Albutmeh

55 Maher Khdour Improving the Quality of Antibiotic Prescribing
in Palestinian Hospitals by Developing A new
Antimicrobial Stewardship Program
56 Mohammad
Training on clinical applications of Non-Thermal
Hjouj
Irreversible Electroporation as a new technology
in cancer treatment using MRI
57 Mohammad
Herzallah
58

Mohamad
Taha

59

Yousef
Najajreh

91

Behavioral and Neural Markers of Response to
Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) in
a Rat Model of Major Depressive Disorder (MDD)
Maintaining emotional homeostasis:
Neuroimaging and sex differences correlates of
retention of extinguished fear memories.
Design, Synthesis and Biophysical Studies of
Oxaliplatin Prodrugs for Targeted Cancer Therapy

Zamala Session Host Country

جامعة القدس املفتوحة
الرقم

مواضيع االبتعاث

اسم املبتعث

60

إبراهيم خليل

املبادرة يف الوصول لإلنترنت

61

إبراهيم رمضان

دورة تدريبية متخصصة يف مجال التحقيق اجلنائي
اإللكتروني

62

محمود املغثة

هندسة البرمجيات للخدمات املالية

63

يوسف صباح

نظام محوسب لتقومي الطلبة وعقد امتحانات إلكترونية
آمنة وخالية من الغش

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

Oxfordshire Association for the Blind

الرابعة

بريطانيا

The Open University - Walton Hall Milton
Keynes

الثالثة

بريطانيا

DOCT FIT GmbH-SAP consulting and
Outsourcing for IT

الثالثة

أملانيا

The Open Polytechnic of New Zealand

الرابعة

نيوزيالندا

جامعة النجاح الوطنية
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

64

إسماعيل وراد

التواصل العلمي مع اجلديد يف النانو تكنولوجي .نقل
التجربة إلى فلسطني

65

أحمد مصري

استخدام الترددات الهوائية غير املستغلة لصالح
اإلنترنت الواسعة النطاق يف أرياف فلسطني

66

أيهم جعرون

67

حامت عطا اهلل

68

خالد برهم

دراسة تطور مناذج مبتكرة إلدارة العمليات نتيجة
األزمة االقتصادية العاملية :حالة اخلدمات اللوجستية
الصناعية
البحث االول :تأثیر سنتروزوم (اجلسم املركزي)
الحیوان املنوي الناضج على خصوبة الحیامن غير
الناضجة يف األغنام
زيارة علمية وتدريبية ونقل اخلبرات يف مجال الريادة
واإلبداع

69

خالد دمياطي

التدريب على زراعة الكبد واجلراحة

70

داليا العزة

محاسبة القطاع العام يف فلسطني واإلصالحات
احملاسبية احلكومية بتبني معايير احملاسبة الدولية

71

رابح مرار

72

راني شهوان

دراسة اقتصادية متعلقة بكيفية جعل قطاع اخلدمات
أكثر إنتاجية
اإلبتكار يف مناذج األعمال واثره على أداء الشركات

73

رائد الكوني

92

كشف وتشخيص جزيئي ملسببات األمراض الفيروسية
على محصول التني

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

Polytechnic University of Valencia

األولى

إسبانيا

Cyril and Methodius University - Skopje

األولى

مقدونيا

Loughborough University

الثانية

بريطانيا

Istanbul University

اخلامسة

تركيا

Indiana University

الثانية

أمريكا

Indraprastha Apollo Hospitals

األولى

الهند

IASeminars training, London, UK, Essex
university

الثالثة

بريطانيا

Lille University

األولى

فرنسا

Durham University

الرابعة

بريطانيا

University of Bari

الثانية

إيطاليا

Al Quds Open University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

60 Ibrahim Khalil

Web Accessibility Initiative

61 Ibrahim
Ramadan

Digital Forensics

62 Mahmoud
AL-Mogatha

Software Engineering for Financial Services

63 Yousef
Sabbah

Secure model for cheating-free online
examination

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

Oxfordshire Association for the Blind

Forth

UK

The Open University - Walton Hall Milton
Keynes

Third

UK

DOCT FIT GmbH-SAP consulting and
Outsourcing for IT

Third

Germany

The Open Polytechnic of New Zealand

Forth

New Zealand

An-Najah National University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

64 Ismail Khalil
Warad

The Stimulation Technique via Nanotechnology

Polytechnic University of Valencia

First

Spain

65 Ahmed Masri

Utilization of Unused Aerodynamic Frequencies
for Internet Services in Palestine’s Rural Areas

Cyril and Methodius University - Skopje

First

Macedonia

Loughborough University

Second

UK

67 Hatem Atallah First Research: The Impact of Mature Sperm
Centrosome on the Fertility of Immature Sheep

Istanbul University

Fifth

Turkey

68 Khalid Barham Scientific visit, trainging, and transfer of expertise
in the field of entrepreneurship and innovation
69 Khaled
Liver Transplantation Training
Demyati
70 Dalia Alazzeh Overview of the Public-Sector Accounting
in Palestine and Reforming Government
Accounting Practices through the Adoption of
the IPSAS
71 Rabeh Morrar An Economic Study on How to Make the Services
Sector More Productive

Indiana University

Second

USA

Indraprastha Apollo Hospitals

First

India

IASeminars training, London, UK, Essex
university

Third

UK

Lille University

First

France

Durham University

Forth

UK

University of Bari

Second

Italy

66 Ayham Jaaron A Study on the Development of Innovative Models for
Operations Management due to the Global Economic
Crisis: Logistic and Industrial Services Case

72 Rani Shahwan Innovation in Business Models and its Impact on
Companies Performance
73 Raed Alkowni

93

Using the Latest Molecular Techniques for
Detecting Fig Viruses

جامعة النجاح الوطنية
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

تطبيقات يف مجال استخدام ليزر املواد الصلبة
الصديق للبيئة من خالل التدرب على استخدام جهاز
الليزر Quadrupole Mass Analyzer
تطوير التعليم والتعليم املهني ونقل املعرفة جلامعة النجاح

74

زيد قمحية

75

سام الفقهاء

76

سامح منى

77

سامر مدلل

78

سعد ” طربية

تطبيقات من آلة إلى آلة

79

شاكر زبادة

اقتصاديات املدن الذكية

80

شحدة جودة

81

عامر الدنا

تركيب وتصنيع اجلسيمات النانونية للسيلوليز من النفايات
الصلبة للزيتون باستخدام تكنولوجيا جديدة ،ومن ثم متييز
املنتج باستخدام أدوات تكنولوجية عالية اجلودة
االلتحاق ببرنامج تدريبي متطور يف مجال االبداع،
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

82

عبد احلليم خضر

التدرب على مراقبة تلوث الهواء

83

عالء رزيه

84

لبنى خراز

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتوسع يف مخاطر
القروض االستهالكية على مستوى فلسطني والدول
املجاورة
تشخيص الفطريات والفيروسات الطبية وعالجها

85

محمد التميمي

تأثير بعض عدميات التسكر على التحلل األنزميي
لسكر الطعام باستخدام األنسجة املعوية

86

مراد أبو احلسن

تصنيع ايسوتوبات لتحليل السكريلت واألحماض لتتبع
ولتحديد ايض األدوية

87

معاذ أسمر

عمليات ما بعد التداول يف سوق األسهم والسندات.

88

منقذ شتيه

حتديد مصادر مقاومة ملرضي صدأ األوراق والبياض الدقيقي

89

هداية غنام

مكونات الكريستال الالسلكي السائل ذات األنتينات
الهوائية القابلة للتوجيه

90

هيثم عويضة

دراسات يف تاريخ الفكر االقتصادي يف منطقة الشرق األوسط

Melbourne University

91

يوسف دعمه

نظام حتديد املواقع يف األماكن املغلقة واملفتوحة
السلكياً

University of Bradford

94

رفع كفاءة املباني لتحقق الراحة للمستخدمني و توفير
استهالك الطاقة :حالة دراسية احلرم اجلامعي اجلديد
و املباني السكنية متعددة الطوابق
تقدمي أحدث قضايا اجلودة املتعلقة يف ظهور
التشوهات الجینية يف حلوم الدواجن

دورة زمالة البلد املستضيف

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
And GSI Accelerator

األولى

أملانيا

University of Glasgow

األولى

بريطانيا

Federal Institute of Technology in
Lausanne -EPFL

اخلامسة

سويسرا

University of Bolonga

اخلامسة

إيطاليا

Istituto Superiore Mario Boella, Turin, Italy

األولى

إيطاليا

Lille 1 University

اخلامسة

فرنسا

University of Castilla -La Mancha

اخلامسة

إسبانيا

The University of Illinois at Urbana

الثانية

أمريكا

Utah state University

الرابعة

أمريكا

University of Santiago de Compostela

األولى

إسبانيا

Institute for Medical Research

الثانية

ماليزيا

Food and Nutritional Sciences- University
of Reading

الثانية

بريطانيا

University of Strathclyde

الرابعة

بريطانيا

STP Advisory Services, LLC

اخلامسة

أمريكا

The Institute for Sustainable Agriculture

الثانية

إسبانيا

University of Essex

الرابعة

بريطانيا

الثانية

أستراليا

الثانية

بريطانيا

An-Najah National University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
And GSI Accelerator

First

Germany

University of Glasgow

First

UK

Federal Institute of Technology in
Lausanne -EPFL

Fifth

Switzerland

77 Samer
Mudalal

Using a friend of Nature Laser Ion Source in
Combination with a Quadruple Mass Analyzer for
Environmental Applications
Education and vocational education
development and knowledge transfer to Najah
University National
Raising Buildings’ Efficiency and Safety to Achieve
Users’ Satisfaction and Organizing Energy
Consumption: Case Study in the New Campus and
its Multi-Story Residential Buildings
Presenting the Latest Quality Issues Regarding
the Emergence of Genetic

University of Bolonga

Fifth

Italy

78 Saed Tarapiah

Machine to machine applications

Istituto Superiore Mario Boella, Turin, Italy

First

Italy

74 Zaid Qamhia
75 Sam Foqha
76 Sameh Mona

79 Shaker Zabada Economies of Smart Cities
80 Shehdeh
Jodeh
81 Amer Dana
82 Abdelhaleem
Khader

Synthesis and Manufacturing Nanoparticles
of Cellulose from Solid Olive Waste Using New
Technology and then Characterize
the Products Using High Tech Instruments
A Professional Development Program for Library
ICT Leaders and Innovators
Training on Collecting and Analyzing Air Quality
Samples

83 Alaa Razia

Socioeconomic Effects of Consumer’s Credit Risk
in Occupied Palestinian Territories, and Some
Other Arab Countries (Comparable Study)
84 Lubna Kharraz Training on Diagnosing and Treating Medical
Fungi and Viruses

Zamala Session Host Country

Lille 1 University

Fifth

France

University of Castilla -La Mancha

Fifth

Spain

The University of Illinois at Urbana

Second

USA

Utah state University

Forth

USA

University of Santiago de Compostela

First

Spain

Institute for Medical Research

Second

Malaysia

85 Mohammad
Altamimi

Effect of some oligosaccharide on the adhesion
of gut microflora using H29 cell model

Food and Nutritional Sciences- University
of Reading

Second

UK

86 Murad
Abualhasan

Producing Isotopes to Analyze Sugars and Acids
to Track and Identify Drug Metabolism

University of Strathclyde

Forth

UK

87 Muath Asmar

After Trading Operations in Stock and Bond
Markets

STP Advisory Services, LLC

Fifth

USA

88 Munqez
Shtaya

Identifying New Sources of Resistance to Leaf
Rust and Powdery Mildew

The Institute for Sustainable Agriculture

Second

Spain

89 Hedaia
Ghannam

Liquid Crystal Wireless Components Including
Steerable Antennas

University of Essex

Forth

UK

90 Haytham
Ewaida

Studies in History of Economic Thought in the
Middle East

Melbourne University

Second

Australia

91 Yousef Dama

Indoor and Outdoor Localization

University of Bradford

Second

UK

95

جامعة بوليتكنك فلسطني
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

92

شيرين القاضي

تدريب على نظام تقييم األبنية اخلضراء LEED rating
system

Jordan Green Building Council

الرابعة

األردن

93

فداء جعافرة

دورة تدريبية متخصصة يف مجال أجهزة الرنني
املغناطيسي واجهزة التصوير الطبقي والعيون

Iradah For Leadership Training

األولى

األردن

94

ماهر املغالسة

نظام تسخني املاء الشمسي باستخدام املواد املتغيرة
الطور

Northumbria University

اخلامسة

بريطانيا

95

محمد اجلعبري

العمل على برمجة منوذج حملاكاة نظام يعمل على مبدأ
الشبكات املتمحورة على البيانات

Darmstadt university

الثانية

أملانيا

96

معتز قفيشة

التدريب على نظم املعلومات  GISونظام حتديد املواقع
العاملي GPS

Royal Jordanian Geographic Center

األولى

األردن

جامعة بيت حلم
الرقم

اسم املبتعث

97

سهيل عودة

98

هاشم شاهني

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

تطوير تقنية جديدة يف عملية تنقيب البيانات
باستخدام خوارزمية مهجنة وتطبيقها يف عدة مجاالت
علمية وعاملية
دراسة األسس اجلينية املسببة للشفة األرنبية وسقف
احللق املشقوق يف العوائل الفلسطينية التي تعاني من
هذا املرض

دورة زمالة البلد املستضيف

University of Granada

الرابعة

إسبانيا

Medical and Genome Sciences University
of Washington School of medicine Seattle

الثانية

أمريكا

جامعة بيرزيت
الرقم
99

اسم املبتعث
أحمد عابد

مواضيع االبتعاث
مساقات ودورات متخصصة يف إدارة التعليم العالي
(إدارة تقنية املعلومات ،إدارة التغيير ،القيادة)

 100جوني استبان

استمرار األبحاث يف وظيفة بروتني الهيليكيز يف
ميتوكوندريا ذبابة اخلل

 101رمي البطمة

النظام القانوني والقضائي للحياة اليومية يف فلسطني:
دراسة للمحاكم ومنالية العدالة.

96

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

University of Bath

اخلامسة

بريطانيا

Michigan State University

الثانية

أمريكا

University of California, Berkeley

اخلامسة

أمريكا

Palestine Polytechnic University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

92 Shireen Al
Qadi

Theory and practice of the green buildings rating
system “Leadership in Energy and Environmental
Design” LEED

Jordan Green Building Council

Forth

Jordan

93 Fidaa Ja’afra

Specialized course in MRI, CT-SCAN and eye scan
equipment

Iradah For Leadership Training

First

Jordan

94 Maher Al
Maghalseh

Solar Thermal Energy Storage Using A Phase
Change Material

Northumbria University

Fifth

UK

95 Mohammad
Jabari

Creating a simulation prototype for NDN (Named
Data Networks)

Darmstadt university

Second

Germany

96 Mutaz
Qafesheh

Practical training in GIS and GPS latest
technologies

Royal Jordanian Geographic Center

First

Jordan

Bethlehem University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

97 Suhail Odeh

A novel approach of hybrid algorithm for Data
mining and its applications

University of Granada

Forth

Spain

98 Hashem
Shahin

Studying the genetic basis of cleft lip/ palate
among Palestinian families suffering from the
disease

Medical and Genome Sciences University
of Washington School of medicine Seattle

Second

USA

Birzeit University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

99 Ahmad Abed

Higher Education Management Specilized
Courses (IT Management, Change Management,
Leadership)
100 Johnny Stiban The Role of the Enzyme Helicase in the
mitochondria of vinegar fly
101 Reem Al
Botmeh

97

Building the Legal system and regulations in
Palestine: towards achieving justices

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

University of Bath

Fifth

UK

Michigan State University

Second

USA

University of California, Berkeley

Fifth

USA

جامعة بيرزيت
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

 102سالم مالول

مشروع بحثي بالتعاون مع جامعة  Ulmمن أجل تطوير
اإلمكانيات البحثية

Ulm University

الرابعة

أملانيا

 103عاصم خليل

النظم العربية السياسية يف ظل األزمات :النهج البديل
نحو فهم أفضل لديناميكية األنظمة العربية

Max-Planck Institute Heidelberg
University

الثالثة

أملانيا

 104غريس خوري

أهمية تأثير تدخل الدعم احلكومي واملؤسساتي
وسياسات العائلة على خلق جو استثماري لصغار
املستثمرين
تأثير بروتينات تاو وألفا ساينوكلني على مرض
الزهامير

Cardiff University

الرابعة

بريطانيا

University of Cambridge

الرابعة

بريطانيا

 106محمد جبران

زيارة بحثية يف مجال معاجلة ،ضغط ونقل الوسائط
املتعددة على الشبكة العنكبوتية

University of Salford

اخلامسة

بريطانيا

 107مروان غامن

البحث عن طرق تكنولوجية حديثة يف مجال فحص
التربة (النفاذية واملسامية) واستكشاف املياه اجلوفية

Aachen University

الرابعة

أملانيا

Colombia University

الثالثة

أمريكا

)World Financial Group, Inc. (WFGTransamerica Financial Group Division

الرابعة

أمريكا

الثانية

بلجيكا
أمريكا
بريطانيا

 105لينا عدوان

 108مصطفى عبد الباقي بحث علمي حول اجلرائم االلكترونية
 109ميساء بربار

اكتساب مهارات جديدة يف مجال العلوم اإلدارية

 110هاني شتية

تكنولوجيا البثق – التكوير وتطبيقاتها يف الصناعة
الدوائية

Ghent University

 111وائل هشلمون

تصميم مناذج للطاقة وشبكات حتوي مجسات ذات
كفاءة فعالة

Center for Advanced Systems and
(Engineering (CASE

الثانية

 112ياسر العموري

األبعاد القانونية للنزاع الفلسطيني اإلسرائيلي اخلاص
باملياه وأثر حصول فلسطني على صفة الدولة املراقب
يف األمم املتحدة على ذلك

Queen Mary University of London

الثانية

98

Birzeit University
No

Fellow Name

Title of Fellowship

Host University/ Institution

102 Salam Maloul

A research project to Develop new methods for
research

103 Asem Khalil

The Arab regimes in the period of crisis : A better Max-Planck Institute Heidelberg University
way to understand the dynamics of Arab regimes

104 Grace Khoury Role of institutions, government support
and family policies for promoting mumentrepreneurs

Ulm University

Zamala Session Host Country
Forth

Germany

Third

Germany

Cardiff University

Forth

UK

105 Lina Adwan

The effect of the Tau and alpha proteins Syncline
on the Alzheimer’s disease

University of Cambridge

Forth

UK

106 Mohammad
Jubran

Research Visit in the field of multimedia
processing, compression and transmission over
the Web

University of Salford

Fifth

UK

107 Marwan
Ghanem

The Search for New Technology For Soil Testing:
Porosity and permeability for underground water
search

Aachen University

Forth

Germany

108 Mustafa
Abdelbaqi

A scientific approach to study Electronic Crimes

Colombia University

Third

USA

109 Maisa Burbar

Acquiring New Skills for Management

World Financial Group, Inc. (WFG)Transamerica Financial Group Division

Forth

USA

110 Hani Shtaya

Extrusion spheronisation technology and its
applications in pharmaceutical industry

Ghent University

Second

Belgium

111 Wael
Hashlamoun

Modeling and Design of Energy-Efficient Robust
Sensor Networks

Center for Advanced Systems and
Engineering (CASE)

Second

USA

112 Yaser Amouri

Legal aspects of Palestinian- Israeli conflict
related to water resources: The impact granting
Palestine a Statehood in the UN

Queen Mary University of London

Second

UK

99

جامعة فلسطني التقنية  -خضوري
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

 113أمجد خليلي

تطوير إدارة اجلودة الشاملة وبناء القدرات البشرية

Kuala Lumpur University

الثانية

ماليزيا

 114رزق استيتية

دراسة حول البنية التركيبية واخلصائص الكهربائية
ألشباه املوصالت من املجموعة الثالثة واخلامسة
ومخاليطها بتركيبة النانو
استخدام النظائر البيئية يف حتديد طبقات املياه
اجلوفية يف جنوب املنحدر الشرقي للبحر امليت

Middle East Technical University

الثالثة

تركيا

Helmholtz Center for Environmental
Research

الرابعة

أملانيا

 116سمير بشارات

طريقة جديدة لتقدير كمية امللوثات (الفلوريد) يف املياه
اجلوفية يف املناطق شبه اجلافة

Helmholtz Centre for Environmental
Research - UFZ

اخلامسة

أملانيا

 117فادي شحادة

دراسة حول االندماج املصريف يف البنوك الفلسطينية

Dongbei University of Finance& Economic

األولى

الصني

 118مازن سلمان

دراسة بحثية حول األمراض البكتيرية التي تصيب
أشجار الزيتون وطرق معاجلتها

University of California Davis

األولى

أمريكا

 115سائد خياط

جامعة فلسطني األهلية  -بيت حلم
الرقم

اسم املبتعث

مواضيع االبتعاث

اجلامعة /املؤسسة املستضيفة

دورة زمالة البلد املستضيف

 119جميل طميزي

استخدام املوارد التعليمية املفتوحة يف التعليم اجلامعي

New Jersey Institute of Technology

الرابعة

أمريكا

 120سعدي ازريقات

مدى تأثير إدارة املخاطر على سالمة العمل املصريف يف
البنوك الفلسطينية

University of Houston

اخلامسة

أمريكا

100

Palestine Technical University – Kadoorie
No

Fellow Name

113 Amjad Khalili

Title of Fellowship
Total Quality Management Development
and Capacity Building at Palestine Technical
University

114 Rezek Estaiteh Structural and electrical properties for nano
semiconductors from group III-VI and their alloys

Host University/ Institution

Zamala Session Host Country

Kuala Lumpur University

Second

Malaysia

Middle East Technical University

Third

Turkey

115 Saed Khayat

Using Environmental Isotopes to delineate the
aquifers relations in the south eastern slope to
the Dead Sea, a method to understand water
scarcity problem

Helmholtz Center for Environmental
Research

Forth

Germany

116 Sameer
Bsharat

New developed method to investigate the
presence of trace anthropogenic pollutants
(flouride) in the ground water in semiarid region

Helmholtz Centre for Environmental
Research - UFZ

Fifth

Germany

117 Fadi
Shehadeh

Banking Merger (Case Study of Palestinian banks)

Dongbei University of Finance& Economic

First

China

University of California at Davis, California

First

USA

118 Mazen Salman Control of Olive Leaf spot caused by Spiloceae
oleagina using bacteria as biocontrol agents

Palestine Ahliya University - Bethlehem
No

Title of Fellowship

Host University/ Institution

119 Jamil Itmazi

Suitable technologies to change contents of
traditional courses to Open Educational Resources

New Jersey Institute of Technology

Forth

USA

120 Sadi Irzeiqat

Impact of Risk Management on the Degree
of Banking Safety in Traditional and Islamic
Palestinian Banks (2005-2015)

Inayah Islamic Finance Research Institute

Fifth

USA
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Fellow Name

Zamala Session Host Country

Annex (2) ملحق رقم
)ات برنامج زمالة (مع حفظ األلقاب/اإلصدارات البحثية التي تمت من قبل مبتعثي
List of Researches Published by Zamala Fellows (with all respect to titles)
Ismail Warad – An-Najah National University

 جامعة النجاح الوطنية- اسماعيل وراد

1.

Synthesis, spectral, electrochemical, crystal structure studies of two novel di-μ-halo-bis[halo(2,9-dimethyl4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline) cadmium(II)] dimer complexes and their thermolysis to nanometal
oxides, Journal of Molecular Structure, June.2015, Elsiver, Holland.

2.

Crystal structure of (1E,1’E)-N,N’-(ethane-1,2-di¬yl)bis-[(pyridin-2-yl)methanimine], Acta Cryst, May.2015,
IUCR, Britain.

3.

Crystal structure of 3-(thio¬phen-2-yl)-5-p-tolyl-4,5-di-hydro-1H-pyrazole-1-carbo¬thio¬amide, Acta Cryst,
June.2015, IUCR, Britain.

4.

Synthesis, spectral, X-ray single structure, DFT calculations and antimicrobial activities of [Co(II)X2
(dmphen)] (X = Br and SCN-), Journal of Molecular Structure, Dec.2014, Elsiver, Holland.

5.

Crystal Structure of 3-(Thiophen-2-yl)-5-(p-tolyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboxamide, Z.Germany.

6.

Crystal structure of 10-ethylspiro-[chroman-4,40-imidazolidine]-20,50-dione: a hydantoine derivative Acta
E UK.

7.

Synthesis and characterization of novel 2,2-di(pyridin-2-yl) hexahydropyrimidine and its derivative5,5dimethyl-1,3-bis[(methylsulfonyl)oxy]-2,2-dipyridin-2-ylhexahydropyrimidine.

Ahmed Masri- An-Najah National University

 جامعة النجاح الوطنية- أحمد مصري

1.

Distributed Synchronization Protocol For Secondary Overlay Access In Cognitive Radio Networks, IEEE ITA
15 Conference EERT 2015, Wales, UK, Sept.2015.

2.

RSSI Evaluation for Multi-story Building, IEEE ITA 15 Conference EERT 2015, Wales, UK, Sept.2015.

Amjad Khalili- Palestine Technical University-Kadoorie
1.

 جامعة فلسطني التقنية – خضوري- أمجد خليلي

A research paper finalized, revised and published in international journal (IJSOM) in the field of TQM
components and dimensions. Authors are : Amjad khalili and Khairanum Subari .
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 غزة-  جامعة األزهر- أمل الكحلوت

Amal Al Kahlout- Al-Azhar University, Gaza
1.

Effects of Structure and Morphology of Hydrothermally Grown ZnO Particles on the Photovoltaic
Performance of Dye Sensitized Solar CellA. AlKahlout, Journal of advances in Physics, Vol 11, No.6 (2015)
3488-3499

 جامعة النجاح الوطنية- أيهم جعرون

Ayham Jaaron- An-Najah National University
1.

Jaaron, A. and Backhouse, C.J. (2015) ‘Building Self-Organizing Logistics Systems: Prospects for Reverse
LogisticS’, Paper presented at the 5th International Conference on Industrial Engineering and Operations
Management. March 3-5, Dubai, UAE.

2.

Ayham A.M. Jaaron, Chris Backhouse, (2016) “A systems approach for forward and reverse logistics design:
Maximizing value from customer involvement”, The International Journal of Logistics Management, Vol. 27
Iss: 3, pp.947 - 971.

Jamil Itmazi-Palestine Ahlya University, Bethlehem

 بيت حلم- جامعة فلسطني األهلية- جميل طميزي

1. Al Lily, A., at. el. (2016). Academic domains as political battlegrounds: A global enquiry by 99
academics in the fields of education and technology. Information Development (SAGE), 1-19.
doi:10.1177/0266666916646415. First published on May 4, 2016. http://idv.sagepub.com/content/
early/2016/05/03/0266666916646415.full.pdf+html
. ضرورة تبني املوارد التعليمية املفتوحة يف املؤسسات التعليمية والتدريبية العربية. جميل إطميزي.2
ّ  تصــدر عــن. تكنولوجيــا املعلومــات واالتّصــال يف التّعليــم: عــدد خــاص:املجلّــة العرب ّيــة للمعلومــات
-املنظمــة العرب ّيــة للتربيــة وال ّثقافــة والعلــوم
isdarat/03-41-11-02-04-2015/13-13-12-01-04-2015/www.alecso.org/site . تونــس.2015 ،1  عــدد،25 األلكســو مجلــد
: استخدام التقنيات اإللكترونية يف تدريس وتعليم اللغة العربية للناطقني بغيرها. جميل إطميزي.3
–  مدينــة اخلرطــوم.)2016  املؤمتــر الدولــي الثالــث لتقنيــات املعلومــات واالتصــاالت يف التعليــم والتدريــب (تِســات.)MOOC( مخطــط مقتــرح ملقــرر مــوك
م2016 آذار/ مــارس12-14 .الســودان
http://t-i-c-e-t.org
Khaled Demyati- An-Najah National University

 جامعة النجاح الوطنية- خالد دمياطي

1. New technique to assist the restoration of blood supply after surgery.
Dalia Alazzah- An-Najah National University

 جامعة النجاح الوطنية- داليا العزة

1. Public sector accounting reforms in particular implementation of the cash basis IPSAS in Palestine.
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 جامعة النجاح الوطنية- رائد الكوني

Raed Al Kowni- An-Najah National University
1.

A survey for fig-infecting viruses in Palestine, Journal of Plant Pathology, June.2016, Italy.

Rezek Estaiteh- Palestine Technical University-Kadoorie

 خضوري-  جامعة فلسطني التقنية- رزق استيتة

1.

Structural and electronic properties of Gap nanowires, RezekMohammad and Şenay Katırcıoğlu,
PhysicaE73(2015)213–219.

2.

First-principles calculations for the structural and electronic properties of GaAs1-xPx nanowires,
RezekMohammad and Şenay Katırcıoğlu, International Journal of Modern Physics C, Vol. 27, No. 3 (2016)
1650035.

3.

A comparative study for the electronic properties of Aluminum Nitride compound, Rezek Mohammad and
Şenay Katırcıoğlu, Turkish journal of physics, Available online: 15.03.2016, http://journals.tubitak.gov.tr/physics/
accepted.htm

Rola Jadallah- Arab American University, Jenin
1.

 اجلامعة العربية األمريكية – جنني- روال جاد اهلل

Association between MspI Calapastatin Gene Polymorphisms, Growth Performance, and Meat
Characteristics of Awassi Sheep.

Khaleel I. Jawasreh,1 Rola Jadallah.Abdullah Y. Abdullah,1Alaa Al-Qaisi,2Ibrahim M. AlRawashdeh ; 3Moh’’D
Borhan F. Al-Zghouland 4Faisal Awawdeh, M. Khair Abdullah 5Department of Animal Production, Faculty of
Agriculture -Jordan University of Science and Technology. P. O. Box 3030,22110, Irbid, Submitted to : Anals of
animal science journal.

Sam Foqha-An-Najah National University
1.

 جامعة النجاح الوطنية- سام الفقهاء

Economics of Higher Education under Occupation: The Case of Palestine.
http://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/viewFile/820/414

Samah Mona-An-Najah National University

 جامعة النجاح الوطنية- سامح منى

Presented at the PLEA2016 - Passive Low Energy Architecture 32nd conference (Cities, Buildings, People: Towards
Regenerative Environments), 11/7/2016, Los Angeles, USA:
1.

Energy demand and urban microclimate of old and new residential districts in a hot arid climate

2.

On the Impact of Local Climatic Conditions on Urban Energy Use: A Case Study

3.

Energy Demand Analysis for Building Envelope Optimization for Hot Climate: A Case Study at An Najah
National University
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Saed Khayat-An-Najah National University

 جامعة فلسطني التقنية – خضوري- سائد اخلياط

1. Using Isotopes to Investigate the Complex Hydrological Settings in the North of Jordan Rift Valley.

 جامعة النجاح الوطنية- سعد طربية

Saed Tarapiah-An-Najah National University
1.

Public Transportation Management System based on GPS/WiFi and Open Street Maps, International
Journal of Advanced Computer Science an Applications (IJACSA), The Science and Information (SAI)
Organization, Jan.2015.

2.

Performance Evaluation of Network Coding in Wireless Ad Hoc Networks. International Journal of
Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), International Journal of Engineering and
Innovative Technology (IJEIT), May.2015.

 جامعة األقصى – غزة- سليمان بركة

Suleiman Baraka- Al Aqsa University, Gaza
1.

Baraka. Large Scale Earth’s Bow Shock with Northern IMF as Simulated by PIC Code in Parallel with MHD
Model. Journal of Astrophysics and Astronomy (2016) vol. 37

Samir Safi- Islamic University, Gaza

 اجلامعة اإلسالمية – غزة- سمير صايف

1.

A Comparison of Artificial Neural Network and Time Series Models for Forecasting GDP in Palestine.
American Journal of Theoretical and Applied Statistics, 5(2), pp. 58-63.

2.

The Efficiency of Artificial Neural Networks for Forecasting in the Presence of Auto correlated Disturbances.
International Journal of Statistics and Probability, 5(2), 51-58.

3.

The Effect of Budget Deficit On the Growth of Palestinian Economy (1996-2013). IUG Journal of Economics
and Business, Vol. 24, No.2, pp: 45-61.

 جامعة بيت حلم- سهيل عودة

Suhail Odeh – Bethlehem University
1.

Wireless monitoring and tracking system for vehicles: A study case in an urban scenario, Simulation
Modeling Practice and Theory, 23.Nov.2016.ELSEVIER.
Impact factor: 1.482
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569190X16302568?np=y

Shireen Al Qadi- Palestine Poletichnic University, Hebron
1.
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 جامعة بوليتكنك فلسطني – اخلليل- شيرين القاضي

Sustainable building industry in Palestine, Maxwell Science Publication.

Abdel Rafe Elzamly – Al Aqsa University, Gaza

 جامعة األقصى – غزة- عبد الرافع الزاملي

1.

Scopus: Quantitative and Intelligent Risk Models in Risk Management for Constructing Software
Development Projects: A Review, International Journal of Software Engineering and Its Applications, Vol.
10, No. 2 (2016), pp. 9-20 http://dx.doi.org/10.14257/ijseia.2016.10.2.02.

2.

Elzamly, Abdelrafe, Hussin, Burairah, and Abd Samad Hasan Basari, “Classification of Critical Cloud
Computing Security Issues for Banking Organizations: A Cloud Delphi Study”, Vol.9, No.8, pp., International
Journal of Grid and Distributed computing (IJGDC), 2016 in press.

Abdallah Abed- Islamic University, Gaza
1.

Abed AA and Ober C, Genetic variations in female infertile in a founder Population. 2016 In press ,
Genomics.

Fadi Shehadeh-- Palestine Technical University-Kadoorie
1.

 اجلامعة اإلسالمية – غزة- عبد اهلل عابد

 جامعة فلسطني التقنية – خضوري- فادي شحادة

Is Palestine exchange an efficient market in semi-strong form? , International Journal of Economics,
Commerce and Management , Vol. IV, Issue 4, April 2016 , http://ijecm.co.uk/, United Kingdom

Mohammad Al Tamimi- An-Najah National University

 جامعة النجاح الوطنية- محمد التميمي

1.

M. Altamimi, O. Abdelhay , R.A. Rastall (2016).Effect of oligosaccharides on the adhesion of gut bacteria to
human HT-29 cells.Anaerobe 39 (2016) 136-142.

2.

Mohammad A. Al-Tamimi Bob Rastall and Ibrahim M. Abu-Reidah (2016). Composition, Cytotoxic,
Apoptotic and Antioxidant Activities of Main Commercial Essential Oils in Palestine: A Comparative Study.
Medicines 2016, 3, 27.

Mohammad Hamrasheh - Arab American University, Jenin
1.

 اجلامعة العربية األمريكية – جنني- محمد حمارشة

Tunable fiber Bragg grating phase shift by simple pressure packaging, Optical Engineering, Jan.2015.
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Mahmoud Sirdah – Al Azhar University, Gaza
1.

National G6PD neonatal screening program in Gaza Strip of Palestine: rationale, challenges and
recommendations. Clin Genet. 2016 Apr 10. doi: 10.1111/cge.12786. Authors: Sirdah MM, Al-Kahlout MS,
Reading NS

2.

Favism, the commonest form of severe hemolytic anemia in Palestinian children, varies in severity with
three different variants of G6PD deficiency within the same community. Blood Cells, Molecules, and
Diseases, Volume 60, September 2016, Pages 58-64. Authors: N. Scott Reading, Mahmoud M. Sirdah,
Mohammad E. Shubair, Benjamin E. Nelson, Mustafa S. Al-Kahlout, Jamal M. Al-Tayeb, Lina N. Aboud,
Maysaa Abu Shaban, Lucio Luzzatto, Josef T. Prchal.

Hashem Shahin – Bethlehem University
1.
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 جامعة األزهر – غزة- محمود سرداح

 جامعة بيت حلم- هاشم شاهني

Exome sequencing on 100 samples representing 25 families affected by cleft lip/palate

شكر وتقدير
تتقــدم مؤسســة التعــاون وبنــك فلســطني بالشــكر اجلزيــل مــن أعضــاء اللجنــة التوجيهيــة ،واللجــان التحكيمــة،
واللجنــة التحضيريــة ملؤمتــر زمالــة األول ،ومنســقي برنامــج زمالــة يف اجلامعــات الفلســطينية علــى جهودهــم
املبذولــة طــوال فتــرة البرنامــج.
اللجنة التوجيهية لبرنامج زمالة (مع حفظ األلقاب)
الرقم

اجلهة املرشح منها عضو اللجنة

أعضاء اللجنة لعامي 2015 - 2014

أعضاء اللجنة للعام 2016

1

اجلامعة اإلسالمية  -غزة

محمد مقداد

وسام عاشور

2

جامة األزهر  -غزة

عوني أبو سمعان

عوني أبو سمعان

3

جامعة القدس -أبو ديس

يوسف جناجره

معتز القطب

4

جامعة النجاح الوطنية

ماهر النتشه

سائدة عفونة

5

جامعة بيرزيت

وائل هشلمون

مازن حامد

6

بنك فلسطني

ثائر حمايل

ثائر حمايل

7

مؤسسة التعاون

رنا اخلطيب

رنا اخلطيب

اللجان التحكيمية لبرنامج زمالة (مع حفظ األلقاب)
الرقم

اجلهة املرشح منها عضو اللجنة

الدورة االولى

الدورة الثانية

الدورة الثالثة

الدورة الرابعة

الدورة اخلامسة

1

اجلامعة اإلسالمية  -غزة

سمير صايف

أكرم سمور

يوسف عاشور

يوسف عاشور

شفيق جندية

2

جامعة األزهر  -غزة

سامي مصلح

سامي أبو ناصر

عطا أبو هاني

سامي ابو ناصر

أسامة زين الدين

3

جامعة القدس -أبو ديس

علي جاموس

دينا البيطار

الهام اخلطيب

الهام اخلطيب

الهام اخلطيب

4

جامعة النجاح الوطنية

سامي جبر

غسان سفاريني

وليد صويلح

طارق احلاج

ناجي قطناني

5

جامعة بيرزيت

خالد أباظة

خالد أباظة

فيصل عوض اهلل

جوني استبان

جوني استبان

6

بنك فلسطني

ثائر حمايل

ثائر حمايل

ثائر حمايل

ثائر حمايل

ثائر حمايل

7

بنك فلسطني

هبه طنطش

هبه طنطش

هبه طنطش

هبه طنطش

هبه طنطش

8

مؤسسة التعاون

سائدة عفونة
(مستشارة البرنامج)

سائدة عفونة
(مستشارة البرنامج)

عبد اهلل ابو كشك

عبد اهلل ابو كشك

أنور ابو عماش
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Acknowledgement:
Taawon (Welfare Association) wishes to thank the members of the advisory committee and
selection jury and the preparatory committee of Zamala First Conference as well as Zamala
programs coordinators for their relentless efforts:

Zamala Fellowship Advisory Committee (With all respect to titles)
No

Nominated by

Committee member 2014-2015

Committee members 2016

1

Islamic University – Gaza

Mohammad Miqdad

Wisam Ashour

2

Al-Azhar University – Gaza

Awni Abu Sama’an

Awni Abu Samaan

3

Al-Quds University

Yousef Najajrah

Moataz Al-Qutob

4

An-Najah National University

Maher Al-Natsheh

Saedah Afouneh

5

Birzeit University

Wael Hashlamoun

Mazen Hamed

6

Bank of Palestine

Thaer Hamayel

Thaer Hamayel

7

Taawon (Welfare Association)

Rana Khateeb

Rana Khateeb

Zamala Jury Members (With all respect to titles)
No

Nominated by

First cycle

Second cycle

Third cycle

Fourth cycle

Fifth cycle

1

Islamic University – Gaza

Samir Safi

Akram Smour

Yousef Ashour

Yousef Ashour

Shafiq Jindiah
Usama
Zeineddien

2

Al-Azhar University – Gaza

Sami Musleh

Sami Abu Nasser

Atta Abu Hani

Sami Abu
Nasser

3

Al-Quds University

Ali Jamous

Dina Al-Bitar

Elham Al-Kateeb

Elham Kateeb

Elham Kateeb

4

An-Najah National
University

Sami Jabr

Ghassan Safarini

Waleed Sweileh

Tareq Al-Haj

Naji Qatnani

5

Birzeit University

Khaled Abazah

Khaled Abazah

Faysal Awadallah

Johnny Stiban

Johnny Stiban

6

Bank of Palestine

Thaer Hamayel

Thaer Hamayel

Thaer Hamayel

Thaer Hamayel

Thaer Hamayel

7

Bank of Palestine

Hiba Tantash

Hiba Tantash

Hiba Tantash

Hiba Tantash

Hiba Tantash

8

Taawon (Welfare
Association)

Abdallah Abu
Kishk, MA

Abdallah Abu
Kishk, MA

Anwar Abu
Amash, MA
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Saeda Afouna
Saeda Afouna
(Program Advisor) (Program Advisor)

منسقو برنامج زمالة يف اجلامعات الفلسطينية منذ العام  2011وحتى العام ( 2016مع حفظ األلقاب)
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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اسم اجلامعة
اجلامعة اإلسالمية  -غزة
اجلامعة العربية األمريكية
جامعة األزهر -غزة
جامعة األقصى -غزة
جامعة اخلليل
جامعة القدس -أبو ديس
جامعة القدس املفتوحة
جامعة النجاح الوطنية
جامعة بوليتكنك -اخلليل
جامعة بيت حلم
جامعة بيرزيت
جامعة فلسطني األهلية
جامعة فلسطني التقنية  -خضوري

اسم املنسق/ة
محمد مقداد ،بالل أبو راس
أسامة سالمة ،نادية زيدان
عوني أبو سمعان ،مصطفى أبو نصر
نهاد اليازجي ،محمد عاشور ،رامي الغول
توفيق القيمري ،زاهية اجلعبري
أسماء بدر
يوسف أبو فارة
ماهر النتشة ،سائدة عفونة ،أحمد نوباني
أمين سلطان ،رزان عواودة
ميشيل صنصور ،مهدي قليبو
مازن حامد
علي ماريا ،عزيز خليل
حسام قصراوي

Zamala Coordinators 2011-2016 (With all respect to titles)
No

Coordinator

Organization

1

Mohammad Miqdad , Bilal Abu Ras

Islamic University – Gaza

2

Usama Salamah , Nadia Zeidan

Arab American University

3

Awni Abu Samaan , Mustapha Abu Nasr

Al-Azhar University – Gaza

4

Nihad Al-Yazihi , Mohammad Ashour , Rami Al-Ghoul

Al-Aqsa University – Gaza

5

Tawfiq Al-Qimari , Zahia Al-Jabari

Hebron University

6

Asmaa Badr

Al-Quds University

7

Yousef Abu Fareh

Al-Quds Open University

8

Maher Al-Natsheh , Saeda Afouneh , Ahmed Noubani

An-Najah National University

9

Ayman Sulta , Razan Awawdeh

Polytechnic University – Hebron

10

Michael Sansour , Mahdi Quleibo

Bethlehem University

11

Mazen Hamed

Birzeit University

12

Ali Maria , Aziz Khalil

Palestine Ahliya University

13

Husam Qasrawi

Palestine Technical University – Kadoorie
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