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املحتويات:

كلمة افتتاحّية 
املقّدمة 

مقتطفات من اإلنجاز
مركز العدل البيئّي

مركز الحقوق الصّحّية
ركاز معهد البحوث االجتماعّية 

التطبيقّية
معهد البحوث التطبيقّية 

الهيئة اإلدارّية وطاقم املوّظفين  "كّل إناء يضيق بما جعل فيه إّل وعاء العلم فإّنه يّتسع" 
علّي بن أبي طالب
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د. جمال دقدوقيبكر عواودة
رئيس الهيئة اإلدارّية لجمعّية الجليلاملدير العاّم لجمعّية الجليل 
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من  يسيًرا  جزًءا  أيديكم  بين  نضع  فائقة  وسعادة  بغبطة 
فعالّيات وإنجازات جمعّية الجليل بمراكزها املختلفة. وهي 
إلى  يهدف  الذي  املتقن  املهنّي  بالعمل  حافلة  فعالّيات 
الهاّمة  اإلنجازات  ومن  البالد.  العربّي يف  تطوير مجتمعنا 
تطوير خّطة  العمل ىلع  استمرارنا يف  إليها،  نشير  التي 
وزارة  مع  بالتعاون  العربّي  املجتمع  يف  للصّحة  شمولّية 
من  االنتهاء  تّم  إذ  مشاربهم.  شّتى  من  وخبرائها  الصّحة 
للمجتمع  شمولّي  صحّي  لبرنامج  متكامل  هيكل  تشكيل 
العربّي وسيتّم عرضه ىلع الحكومة يف سنة 2018 لُيبدأ 
العمل به يف سنة 2019 مع إقرار امليزانّية الجديدة. ومع 
إلى  اإلشارة  الواجب  أّنه من  إاّل  اإلنجاز  بالفخر بهذا  شعورنا 
أّن هذا البرنامج لن يلّبي كّل االحتياجات املطلوبة، بل هو 
الخدمات  املساواة يف  تحقيق  نحو  الطريق  محّطة ىلع 
بين  الخدمات  منالّية  ويف  الصّحّية،  والحقوق  الصّحّية 
البرنامج  هذا  يف  انطالقتنا  كانت  لقد  املواطنين.  جميع 
ركاز  إصدارات  خالل  من  الصّحة  وزارة  مع  الشامل  الصّحّي 
جمعّية  يف  االجتماعّية  واملسوحات  البحوث  مركز   –
والذي   2015 البيئّي  الصّحّي  البحث  نتائج  وخاّصة  الجليل، 
املجتمع،  أفراد  لدى  كبير  صّحّي  تدهور  وجود  عن  كشف 
العربّي  املجتمع  بين  شاسع  بون  وجود  عن  ناهيك 
جمعّية  تمّيز  التي  التكاملّية  إلى  إشارة  وهذه  واليهودّي. 
االقتصادّية  االجتماعّية  املسوحات  تؤّدي  حيث  الجليل، 
دوًرا أساسيًّا يف جمع املعلومات االجتماعّية، االقتصادّية 
والقضايا  االحتياجات  وعرض  وتحليليها  والديمغرافّية 
املراكز املهنّية  ثّم تقوم  املنبثقة عنها، ومن  املختلفة 
ومركز  البيئّي  العدل  مركز  مثل  الجمعّية  داخل  املختلفة 
وبرامج  مشاريع  ببناء  الجمعّية  وإدارة  الصّحّية  الحقوق 
القيادات  نظر  لفت  أو  القضايا  ملعالجة  مختلفة  عمل 

إليها. الشأن  وأصحاب  املحّلّية  والسلطات  السياسّية 
املراكز  جميع  عملت  إذ  دؤوًبا  عماًل   2017 سنة  وشهدت 
حيث  تاّم،  بنجاح  السنوّية  الخّطة  ونّفذت  كبير  بجهد 
وقام  الخامس  االجتماعّي  االقتصادّي  املسح  ركاز  أنهى 
برامجه من خالل املنتدى  الصّحّية بتوسيع  الحقوق  مركز 
مركز  حملة  إلى  أيًضا  ونشير  الشمال.  يف  الصّحة  لتطوير 
ا مّدته دقيقتان يلّخص  العدل البيئّي الذي أنتج فيلًما خاصًّ
قضايا املعيشة واملسكن التي يعاني منها مجتمعنا، وقد 
القى الفيلم رواًجا واستحساًنا يف نقل قضايانا وتبسيطها.

ويف الجوانب العلمّية البيوتكنولوجّية التي تقودها جمعّية 
الجليل، فقد استطاعت الجمعّية خالل سنة 2017 استقطاب 
باحثين جدد إلى مركز األبحاث التطبيقّية، إضاقة إلى طاّلب 
يقارب  ما  استثمار  واستطاعت  ماجستير.  وطاّلب  دكتوراة 
املليون شاقل يف معّدات وأجهزة حديثة يف مركز األبحاث، 
حيث تّم شراء أجهزة بحثّية للمختبرات وتجهيزات مختلفة 
املتقّدمة. العلمّية  األبحاث  إلجراء  املركز  جاهزّية  لرفع 

ماّدّي  استقرار  سنة  كانت   2017 سنة  أّن  إلى  ويشار 
 2 من  أكثر  الجمعّية  ميزانّية  بلغت  إذ  الجمعّية  يف 
الجمعّية. مراكز  تطوير  ىلع  صرفها  تّم  دوالر  مليون 

حول  جديدة  أفكاًرا  بلورنا   2017 سنة  خالل  عملنا  يف 
ألّول  نواة  لتكون  الجليل  جمعّية  تطوير  يف  طموحنا 
من  وليس  يراودنا  حلم  هذا  البالد.  يف  عربّية  جامعة 
خطواتنا  نخطو  أن  ىلع  عزمنا  فقد  تحقيقه،  املحال 
القادمة. السنوات  خالل  االّتجاه  هذا  يف  األولى 

يف الختام، نتقّدم بالشكر والتقدير لعائلة جمعّية الجليل 
من إدارة وموّظفين ىلع تفانيهم وإخالصهم يف العمل، 
واملتبّرعين. املانحين  لكّل  الجزيل  بالشكر  نتقّدم  كما 

باحترام:

ة 
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ة 

لم
ك تأّسســـت جمعّية الجليـــل، الجمعّيـــة القطرّية 

الصحّيـــة، يف  للبحـــوث والخدمـــات  العربّيـــة 
العـــام 1981، ىلع يـــد أربعـــة مـــن الطالئعّيين 
يف العمـــل األهلـــي وهـــم: د. حاتـــم كناعنة، 
د.شـــكري عطاهلل، د. أنور عـــوض، ود. رونا مّكاي. 
وُتعتبـــر جمعّيـــة الجليـــل مـــن أّول الجمعّيات 
العربّية األهلّية يف إســـرائيل.  وُتعرف كجمعّية 
غيـــر حكومّيـــة وغيـــر حزبّية تســـعى لتطوير 
املجـــاالت  يف  العربـــّي  املجتمـــع  وتنميـــة 
الصحّية والبيئّيـــة والعلمّيـــة والتنموّية.  تعمل 
التحـــّرك واملبادرة  ببرامـــج تدعـــم  الجمعّيـــة 
مـــن القاعـــدة إلـــى األىلع من خـــالل تقوية 
املجتمعـــّي  والّتنظيـــم  املحلـــّي  العمـــل 
العربـــّي. املجتمـــع  املبـــادرات يف  وتحفيـــز 

تعمل الجمعّيـــة من خالل  إســـتراتيجيات عمل 
وبرامـــج تنموّية ثابتـــة وطويلة األمـــد  تحمي 
حقوق اإلنســـان وتدعمه يف املجال االجتماعّي 
واالقتصادّي والبيئّي والصحّي ىلع أســـاس ضمان 
حّقـــه يف الحياة اآلمنة واملســـتقّرة، وحّقه يف 
تطوير ُهوّيته وكيانه الفـــردّي والجماعّي، وحّقه 
باملساواة واملشـــاركة التفاعلّية والعيش الكريم 
اآلمن واملســـتدام.  وتترّكـــز مهّمتها يف تقوية 
املجتمع الفلســـطينّي يف إســـرائيل من خالل 
والعلمّي  والصّحـــّي  البيئّي  والتثقيـــف  التوعية 
والبحـــوث املهنّية واالبتـــكار العلمّي واملبادرات 
واملرافعـــة والعدالـــة البيئّية لـــكل املواطنين.

ة 
سال

الر
 و

يا
رؤ

ال
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ينظــر مركــز العــدل البيئــّي إلــى األمــن البيئــّي ىلع أّنــه حــّق مــن حقــوق اإلنســان األساســّية التــي يجــب أن 
تتوافــر لجميــع املواطنيــن ىلع قــدم املســاواة مّمــا يتيــح لهم العيــش الكريــم يف محيط مســتدام وصّحّي.

الجمهــور،  لــدى  البيئّيــة  الســلوكّية  واألنمــاط  القيــم  وتعزيــز  دفــع  ىلع  املركــز  يعمــل  هنــا  مــن 
البــالد.  يف  الفلســطينّي  للمجتمــع  البيئّيــة  الحقــوق  إلحقــاق  واملناصــرة  الوعــي  تعميــق  وإلــى 
اســتمّر مركــز العــدل البيئــّي خــالل العــام 2017 يف املشــروع امليدانــّي التوعــوّي الضخــم الــذي تــّم تنفيــذه 
بالتعــاون مــع وحــدة البيئــة املناطقّيــة يف بيــر املكســور لتضــّم مجموعــات جديدة.يهــدف هــذا املشــروع 
إلــى رفــع الوعــي وتذويــت مبــادئ االســتدامة بكّل مــا يتعّلق بــإدارة النفايــات الصلبــة والحّيز العــاّم ىلع وجه 
الخصوص.وتحيــط هــذا البرنامج املتكامل شــرائح مجتمعّية مختلفة يف بير املكســور من ضمنها: مجموعات 
نســائّية، مســّنين، طــاّلب، فتيات، حاضنات، موّظفــي املجلــس املحّلّي،حاضنات ومصالح تجارّيــة. رافقت هذا 
املشــروع تقاريــر إعالمّيــة حــول موضــوع النفايــات والعــادات الســلبّية املّتبعــة للتخّلــص منهــا مثــل حرقهــا.

مركز العدل البيئّي

6
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500 طالب 
وطالبة يف 

يوم العلوم يف 
جمعّية الجليل 

مشاركة الباحثين والعلماء 
املحّلّيين واألوروبّيين 

ضمن مؤتمر علمّي عاملّي 
تقوده جمعّية الجليل حول 

تحّوالت النتروجين 

البدء يف تنفيذ مشروع 
توعوّي ضخم بالشراكة مع 
مجلس محّلّي بير املكسور 
حول إدارة النفايات الصلبة 

والحّيز العاّم 

تنظيم أكبر مؤتمر 
علمّي يف املجتمع 

العربّي واستعراض أهّم 
األبحاث الطالئعّية يف 

الجمعّية 

500 طالب وطالبة 
يف يوم العلوم 

يف جمعّية 
الجليل 

املباشرة يف الخطة 
الصحية الشمولية 
للمجتمع العربي 

بالتعاون مع وزارة الصحة

حصول جمعّية 
الجليل ىلع جائزة 

التمّيز بالعمل

تنفيذ الخطة 
اإلستراتيجية 

الخماسية لتطوير 
مركز األبحاث 
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مجموعة الطّلب- املدرسة البتدائّية ج يف بير 
املكسور تقود برنامج إدارة النفايات البلستيكّية 

موّظفو مجلس محّلي بير املكسور:
خلق قيادة بيئّية محّلّية

اّتســعت دائــرة العمــل خــالل العــام 2017 لتضــّم طــاّلب املدرســة االبتدائّيــة ج بــإدارة األســتاذ 
ــول  ــات البالســتيكّية والحل ــف الطــالب ىلع مشــكلة النفاي ــى تعري ــر. ســعى البرنامــج إل عاطــف غدي
ــر(. وقــام الطــاّلب خــالل البرنامــج،  للحــّد منهــا )تقليــل االســتعمال، إعــادة االســتعمال وإعــادة التدوي
بمرافقــة مرشــدة فنــون مختّصــة، بإعــادة اســتعمال منتجــات بالســتيكّية لصنــع أعمــال فّنّيــة.

تــّم العمــل بشــكل مكّثــف أيضــا خــالل هــذا العــام، 
مــع موّظفــي مجلــس محّلــي بيــر املكســور بهــدف 
تعزيــز قدراتهــم يف مواضيــع االســتدامة املختلفــة 
ــة ىلع  ــات الصلب ــوع إدارة النفاي ــة ويف موض عاّم
وجــه الخصــوص. وقــد اشــترك نحــو 35 موّظًفــا يف 
ــن. ــن كاملي ــدار يومي ــّد ىلع م ــب امت ــج تدري برنام

ملاذامن املهّم التربيةالبيئّية يف مرحلةالحضانة؟
ــات يف  ــا الحاضن ــّم أيًض ــام 2017 لتض ــالل الع ــوّي خ ــج التوع ــرة البرنام ــعت دائ اّتس
ــز قدراتهــم يف إدارة  ــات وتعزي ــم الحاضن ــى تدعي ــر املكســور. هــدف البرنامــج إل بي
حضانــات مســتدامة وتطــّرق إلــى املواضيــع التاليــة: تذويــت مفهــوم التغذيــة 
الصّحّيــة لــدى األطفــال، التوفيــر يف الطاقــة وتقليــل النفايــات يف الحضانــة.

مجموعة الحاضنات
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ــام 2017  ــر ع ــّي يف أواخ ــدل البيئ ــز الع ــق مرك أطل
حملــة العدالــة البيئّيــة والتــي هدفــت إلــى التعريــف 
بمفهــوم العدالــة البيئّيــة ونشــر التوعيــة حــول 
ــطينّيين  ــّص الفلس ــا يخ ــّي فيم ــدل البيئ ــا الع قضاي
يف إســرائيل. ارتكــزت الحملــة ىلع فيديــو صــور 
ــذي يشــرح  ــة الجليــل وال متحّركــة مــن إنتــاج جمعّي
مــن  مبســط  بشــكل  البيئّيــة  العدالــة  مفهــوم 
خــالل اســتعراض قضايــا عدالــة بيئّيــة مرتبطــة 
بالفلســطينّيين والــذي رافقتــه منشــورات متعاقبــة 
"الفيســبوك"  االجتماعــّي  التواصــل  شــبكة  يف 
الكّســارات،  منهــا:  القضايــا  مــن  جملــة  حــول 
هــذه  أّن  بالذكــر  الجديــر  ومــن  واملســكن.  األرض 
ــّي 2018. ــا الحال ــالل عامن ــا خ ــتمّرة أيض ــة مس الحمل

"#وين_نروح!" أين املفّر؟
بلــغ عــدد الفلســطينّيين يف إســرائيل مــا يقــارب 1,421,500 
نســمة يف منتصــف عــام 2016، وهــم يســكنون يف 139 
بلــدة عربّيــة مــع اإلشــارة إلــى أّنــه لــم ُتقــْم أّيــة بلــدة عربّية 
ــة يف  جديــدة منــذ عــام 1948 )باســتثناء 7 تجّمعــات بدوّي
الجنــوب "لتوطيــن" البــدو مــن القــرى غيــر املعتــرف بهــا(. 
حّتــى عــام 1980 لــم يحصــل توســيع ُيذكــر ملناطــق نفــوذ 
معظــم البلــدات العربّيــة، بعدهــا جــرى توســيع بســيط 
ىلع مــدار ســنوات طويلــة بعيــًدا عــن تلبيــة االحتياجــات 
الضرورّيــة )اليــوم مجمــل مناطــق النفــوذ للبلــدات العربّيــة 
ال يتعــّدى %3 مــن مســاحة الدولــة(. هــذا وال تــزال 3.4% 
مــن الســلطات املحّلّيــة العربّيــة دون مخّطــط هيكلــّي 
مصــاَدق عليــه، أّمــا تلــك املصــادق عليهــا فمعظمهــا 
التطــّور  حاجــات  يف  وال  الســّكانّية  بالحاجــات  تفــي  ال 
املســتقبلّية. فضــاًل عــن ذلــك، فــإّن %40 مــن الخرائــط 
الهيكلّيــة املحتلنــة ال تســمح بإصــدار رخــص بنــاء وتســتلزم 
إجــراءات تخطيطّيــة إضافّيــة لــم تدخــل حّيــز التنفيــذ بعــد.
ــرائيلّية  ــلطات اإلس ــت الس ــد قام ــب، فق ــذا فحس ــس ه لي
ــة إذ خســر  باقتطــاع مســاحات واســعة مــن البلــدات العربّي
%55.2 مــن الســلطات العربّيــة مناطــَق كاملــة مــن أراضيهــا 
ــعة  ــاحات الشاس ــذه املس ــُتغّلت ه ــادرة، واس ــل املص بفع
ألغــراض مثــل: إقامــة تجّمعــات ســّكانّية يهودّية الســتيعاب 
والســيطرة  األرض  تهويــد  الجــدد،  والقادميــن  الهجــرة 
ــات  ــة محمّي ــش وإقام ــكرّية، تحري ــع عس ــاء مواق ــا، بن عليه
ــة. ــر املعلن ــة وغي ــداف املعلن ــن األه ــا م ــة وغيره طبيعّي

املســكن.  قضّيــة  ىلع  إســقاطاٌت  التخطيــط  ملشــاكل 
تتوافــر لــدى %30.3 مــن الســلطات املحّلّيــة العربّيــة مناطق 
وقســائم جديــدة لــأزواج الشــاّبة ولكّنهــا غيــر كافيــة. ولــدى 

%39.4 مــن الســلطات املحّلّيــة العربّيــة قســائم لــأزواج 
أّمــا الحتياجــات  ا.  الشــاّبة ولكــّن أســعارها باهظــة جــدًّ
املســتقبل فيتبّيــن أّن %62.6 مــن األســر الفلســطينّية يف 
ــالل  ــّل خ ــدة ىلع األق ــكنّية واح ــدة س ــاج لوح ــالد تحت الب
ــر مــن نصفهــا  ــن أّن أكث الســنوات العشــر القادمــة، يف حي
)%56.4( غيــر قــادر ىلع بنــاء حّتــى وحــدة ســكنّية واحــدة.
يشــرع  اإلســتراتيجّية،  املخّططــات  غيــاب  ظــّل  يف 
املواطنــون العــرب بالبنــاء وفــق احتياجاتهــم الخاّصــة 
ــن  ــدى %63 م ــاًل. ل ــد أص ــط إذا ُوج ــأّي مخّط ــزام ب دون االلت
ــت دون  ــى 100 بي ــد حّت ــة يوج ــة العربّي ــلطات املحّلّي الس
ترخيــص ولــدى %7.4 مــن الســلطات املحّلّيــة العربّيــة 
هــذا  ترخيــص.  بيــت دون   1,400 عــن  يزيــد  مــا  يوجــد 
ــى  ــة العربيــة حّت ــدى %75 مــن الســلطات املحّلّي وتوجــد ل
ــدى 7.1%  ــة ول ــة الهيكلّي ــارج الخارط ــكنّية خ ــة س 100 بناي
مــن الســلطات املحّلّيــة العربّيــة يوجــد مــا يزيــد عــن 
ــة. ــة الهيكلّي ــّطح الخارط ــارج مس ــكنّية خ ــة س 1,000 بناي
إلــى  بدورهــا  اإلســرائيلّية  الســلطات  تســعى  أن  بــدل 
إيجــاد حلــول، فهــي تقــوم بالتضييــق أكثــر فأكثــر مــن 
خــالل عملّيــات هــدم البيــوت )إذ أصبحــت أســهل ىلع 
لــدى  أّنــه  بقانــون كمنيتــس( حيــث  ُيعــرف  مــا  ضــوء 
مــا  هنالــك  العربّيــة  املحّلّيــة  الســلطات  مــن   84.3%
ــم،  ــاق حدوده ــل نط ــدم داخ ــّدًدا باله ــا مه ــارب 50 بيًت يق
ــا  ــك م ــة هنال ــة العربّي ــلطات املحّلّي ــن الس ــدى %5.9 م ول
بيــن 50 و 100 بيــت مهــّدد بالهــدم، ولــدى %5.9 يوجــد 
ــم  ــن تغري ــك ع ــدم. ناهي ــّدد باله ــت مه ــن 200 بي ــر م أكث
ــنوات  ــس س ــة )يف الخم ــة عالي ــات مالّي ــن بغرام املواطني
ــات  ــبب مخالف ــرب بس ــن الع ــم املواطني ــّم تغري ــرة ت األخي
شــاقل(. مليــون   70 إلــى  يصــل  إجمالــّي  بمبلــغ  بنــاء 

حملة العدالة البيئّية

القّصة_كاملة!
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ال  "شــّر  هــي  أجمــع  العالــم  يف  الكّســارات 
إلــى  كاّفــة  املجتمعــات  تحتــاج  منــه"؛  بــّد 
وتقــوم  محيطهــا  إلعمــار  الخــام  املــواّد 
ــن  ــن األرض وم ــن باط ــواّد م ــذه امل ــتخراج ه باس
البــالد  هــذه  يف  الجبال.الكّســارات  ســفوح 
هــي "شــّرمبّيت"! إليكــم بعــض مــن وجوهــه: 
ــارات  ــن الكّس ــة م ــن ىلع مقرب ــن القاطني %54 م
ــالد هــم عــرب بينمــا ال تتعــّدى نســبتهم  يف الب
مــن مجمــل الســّكان %18. كمــا وأّنــه كّلمــا اقتربنــا 
ــبة  ــزداد نس ــت، ت ــا كان ــارة، أينم ــز الكّس ــن مرك م
العــرب القاطنيــن يف تخومها. %60 مــن القاطنين 
يف الخمــس حلقــات األولــى املحيطــة بالكّســارات 
)حتــى ُبعــد 2,500 متــر( هــم عرب. ويأتــي مخّطط 
توســيع الكّســارات) تامــا 14ب( ليكــّرس هــذا الواقــع 
ىلع األرض ال بــل ليزيــده ســوًءا حيــث يقضــي 
بتوســيع الكّســارات قــرب أكثــر مــن 11 بلــدة عربّيــة. 
نتيجــة  باهًظــا  صّحيًّــا  ثمًنــا  العــرب  يدفــع 
وجــود الكّســارات ىلع مقربــة منهــم، يتبــّدى 
املتعّلقــة  األمــراض  انتشــار  يف  خاّصــة  األمــر 
وجــود  مــن  بالرغــم  بينهــم.  التنّفــس  بجهــاز 
صّحــة  لحمايــة  متقّدمــة  قانونّيــة  منظومــة 
الجمهــور جــّراء عمــل الكّســارات إاّل أّن الجهــات 
املســؤولة تتقاعــس يف تطبيــق هــذه القوانيــن. 
يف حيــن يتحّمــل العرب القســط األكبر مــن العبء 

ــق  ــن واملواثي ــه القواني ــة هــو حــّق أســاس ضمنت ــّق يف الصّح الح
ــرى  ــى أخ ــة إل ــن منطق ــف م ــّق تختل ــذا الح ــة ه ــة، إاّل أّنمنالّي الدولّي
الوعــي، املســتوى  الُبعــد عــن املركــز، مســتوى  وتتأّثــر بمــدى 
االقتصــادّي ـ االجتماعــّي إضافــة لالنتمــاءات. تعمــل جمعّيــة الجليــل، 
مــن خــالل فعالّياتهــا وشــراكاتها املختلفــة، ىلع متابعــة ومقارنــة 
مســتوى الخدمــات الصّحيــة املقّدمــة للمواطنيــن العــرب ومتابعــة 
املجتمعيــن،  وبيــن  واألطــراف  املركــز  بيــن  القائمــة  الفجــوات 
يف  األمــد  طويــل  عملهــا  جانــب  هذاإلــى  واليهــودّي.  العربــّي 
ــة متنّوعــة.  ــّي، مــن خــالل مشــاريع عينّي التوعيــة والتثقيــف الصّح

لوضــع  الصّحــة  وزارة  عــن  املنبثقــة  اللجنــة  يف  تشــارك  الجليــل  جمعّيــة 
خّطــة شــاملة لتطويــر الصّحــة يف املجتمــع العربــّي، ومــن الجديــر ذكــره أّن 
ســنة  الجليل.وخــالل  جمعّيــة  مــن  وتقاريــر  مطالبــات  بعــد  أقيمــت  اللجنــة 
ابتــداء مــن ميزانّيــة2019.  2017 اســتمّر العمــل لتطويــر خّطــة شاملةســتعرض 
وتّمعــرض هــذه الخّطــة الحًقــا خــالل مؤتمــر القــدرات البشــرّية يف الطيبــة.

خــالل العــام 2017 قــام طاقــم املركــز بتقديــم محاضــرات حــول العدالــة البيئّيــة يف 
مؤّسســات تعليمّيــة مختلفــة منهــا مــدارس عربّيةكشــعب وكفركّنــا وكّلّيــات ومعاهــد عليــا 
كاملركــز األكاديمــّي يف كّلّيــة الكرمــل يف حيفــا ويف املركــز متعــّدد املجاالت يف هرتســلّيا.

نضال الكّسارات- النضال مستمّر! 

الخّطة الشمولّية لتطوير صّحة املجتمع العربّيمحاضرات يف مؤّسسات تعليمّية
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البيئــّي والصّحــّي إاّل أّن املــردود املــاّدّي مــن عمــل الكّســارات اّلــذي يأتــي يف 
شــكل ضريبــة األرنونا يذهب إلــى خزينة الســلطات املحّلّية اليهودّيــة القريبة. 
ــة  ــن القضّي ــر م ــب آخ ــول جان ــا ح ــدور أيًض ــتفهام أخرىت ــات اس ــر عالم تظه
وهــو "ترميــم الكّســارات". فمنظومــة القوانيــن التــي تتنــاول موضــوع ترميــم 
مؤّسســات  يف  الكّســارات  ترميــم  ســيرورة  ألّن  ا،  جــدًّ مبهمــة  الكّســارات 
التنظيــم والبنــاء معّقــدة جــّدا، فالصنــدوق املســؤول عــن ترميــم الكســارات 
يف البــالد ال يأخــذ زمــام املبــادرة يف البلــدات العربّيــة. )األغلبّيــة الســاحقة 
ــدوق  ــت معصن ــا أن تعامل ــبق له ــم يس ــة ل ــة العربّي ــلطات املحّلّي ــن الس م
ترميــم الكّســارات–بناء ىلع اســتطالع أجرتــه جمعّيــة الجليــل(. بــل إّنــه يف 
ــة،  ــدات العربّي ــارات يف البل ــم الكّس ــام ترمي ــل أم ــع العراقي ــض األحيانيض بع
ــن  ــة م ــة مكتوب ــارات بموافق ــم الكّس ــترط ترمي ــدوق ليش ــذا الصن ــي ه إذيأت
الســلطة املحّلّيــة ىلع القيــام بصيانــة الكّســارة املرّممــة مّمــا يجعــل 
ترميــم كّســارة يف نطــاق ســلطة عربّيــة "ضعيفــة" َمهّمــة شــبه مســتحيلة. 
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"مّدخنش علّي "!

يوم الصّحة العاملّي للعام 2017

دعونا نتحّدث عن الكتئاب
يعيــش املجتمــع الفلســطينّي يف إســرائيل كأقلّيــة أصالنّية تحتوطــأة العديد من أنــواع التمييز العنصرّي 
والواقــع االقتصــادّي الصعــب مقارنــة باألكثرّية. أكثر من نصف العائالت الفلســطينية يقبــع دون خّط الفقر 
بواقــع %53.3. حيــث ُتظهر األبحاث عالقة عكســّية بين الواقع االقتصادّي وبيــن اإلجهاد واالكتئاب والقلق. 
وُتظهــر األبحاث يف مجال الصّحة النفســّية يف إســرائيل بــأّن املواطنين الفلســطينّيينأكثر عرضةلحاالت 
ــود.  ــّكان اليه ــن الس ــة ب %8.6 بي ــود بواقع%11.2مقارن ــّكان اليه ــن الس ــق م ــاب والقل ــاد واالكتئ اإلجه
ــة  ــر ىلع صّح ــّيةالتي تؤّث ــباب الرئيس ــن األس ــة م ــة الصّحّي ــرات املنّظم ــق تقدي ــاب وف ــر االكتئ يعتب
ــن  ــوا م ــن عان ــراد اّلذي ــدد األف ــغ ع ــد بل ــم. فق ــع أنحاءالعال ــز يف جمي ــى العج ــة إل ــان واملؤّدي اإلنس
ــع الوضــع النفســّي،  ــا م ــون شــخص. تزامًن ــن 300 ملي ــر م ــم للعــام 2015 أكث ــاب يف العال حــاالت االكتئ
وصلــت نســبة األفــراد اّلذيــن يعانــون مــن أحــد األمــراض املزمنــة إلــى %16.2 بواقــع %15.3 مــن الذكــور 
و %17.1 مــن اإلنــاث. أضــف إلــى ذلــك الصعوبــات واإلعاقــات املختلفــة التــي تتأّثــر باملســتوى االقتصــادّي 
لأفــراد وبالتالــي النفســّي. كمــا أّن للســمنة والتغذيــة والتدخيــن تأثيــًرا كبيــًرا ىلع الحالــة النفســّية.

اســتمراًرا لجهودنــا املبذولــة يف موضــوع التدخيــن بمشــاركة 
لجنــة مكافحــة التدخيــن املنبثقــة عــن مؤتمــر القــدرات 
ــن  ــة يف الـــ 20 م ــة املتابع ــه لجن ــت إلي ــذي دع ــرّية اّل البش
ــة  ــاء ومختّصيــن ورؤســاء ســلطات محّلّي ــار هــذا العــام، وأطّب أّي
باإلضافــة إلــى أصحــاب قاعــات األفــراح، كانــت لنــا جلســة 
الصّحّيــة  وأضــراره  العربــّي  املجتمــع  التدخيــن يف  حــول 
الجســيمة ىلع صّحتنــا وصّحــة املحيطيــن بنــا. فقــد انطلقنــا 
ــراح ومناســباتنا  ــات األف ــة يف قاع ــه بداي ــل ىلع منع للعم
ــة الحــّد مــن  ــى كيفّي ــا خــالل الجلســة إل ــة وتطّرقن االجتماعّي
هــذه الظاهــرة يف خطــوات عملّيــة مــن شــأنها اإلســهام 
وبمســاعدة  القانــون  ســلطة  باســتخدام  التغييــر  يف 
ــة ومشــاركة كاّفــة قاعــات األفــراح. ــة العربّي الســلطات املحّلّي

املدنــّي  املنتــدى  مــع  بالتعــاون  الجليــل  قّدمــت جمعّيــة 
لتطويــر الصّحــة يف الجليــل مالحظــات ومطالبــات عينّيــة حــول 
ــمال.  ــق الش ــة ملناط ــل وزارة الصّح ــن قب ــة م ــة املقترح الخّط
ــوات  ــص الفج ــل ىلع تقلي ــا والعم ــر فيه ــادة النظ ــدف إع به
الصّحّيــة بيــن الشــمال ومركــز البــالد اســتناًدا إلــى نتائــج البحــث 
ــة يف املجتمــع  ــة الجليــل حــول األوضــاع الصّحّي األخيــر لجمعّي
ــا  ــّرق إليه ــم تتط ــي ل ــع الت ــرح املواضي ــمل املقت ــّي. ش العرب
الــوزارة وهــي األمــراض املزمنــة، منالّيــة الخدمــات الصّحّيــة 
وأنمــاط اســتعمالها، التدخيــن، الســرطان والخدمــات والتأمينــات 
الصّحّيــة والواقــع الصّحــّي عموًمــا. والتشــديد ىلع عــدم وجــود 
ــذي  ــّي اّل ــع العرب ــة يف املجتم ــر الصّح ــمولّي لتطوي ــج ش برنام
يهــدف إلــى إيجــاد الحلــول املناســبة لتقليــص هــذه الفجــوات. 

يف ظــّل املعلومــات التــي تؤّكــد وجود تــردٍّ فيالواقع 
الصّحــّي للمواطنيــن العــرب ويف ظّلعــدم وجــود 
ــوض  ــة للنه ــل وزارة الصّح ــن قب ــة م ــج حقيقّي برام
بالوضــع الصّحــّي، وَجْســر الفجــوات يف هــذا املجــال، 
وعــدم إشــراك املهنّييــن العــرب يف البرامــج الصّحّية 
املختلفــة، تّمــت إقامــة لجنــة صّحــة عليــا بالتعــاون 
ــاًرا  ــون إط ــعى لتك ــا تس ــة العلي ــة املتابع ــع لجن م
ــة  استشــاريًّا، ومَوّجهــا لأطــر السياســّية واملجتمعّي
مــع  وبالتعــاون  الصّحــّي  املجــال  يف  والقيادّيــة 
املؤّسســات الفاعلــة، بهــدف تحســين وتطويــر صّحة 
الصّحّيــة. الحقــوق  وتحقيــق  العــرب  املواطنيــن 

خّطة وزارة الصّحة لسنة 2017 - 2018 تتجاهل 
معظم القضايا الصّحّية للمجتمع العربّي!

إقامة اللجنة الصّحّية العليا ملتابعة
القضايا الصّحّية للمواطنين العرب 
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مؤتمر املساواة الصّحّية يف الجليلمؤتمر القدرات العربّية 

مشاركاتنا يف مؤتمرات مختلفة

املؤتمر الصّحّي القطرّي

مشاركاتنا يف مؤتمرات مختلفة 
املجتمــع  "صّحــة  مؤتمــر  يف:  املشــاركة 
ــن  ــزء م ــور الزمن"الناصرة–ج ــّي ىلع مح العرب
اهتماماتنــا يف الجانــب الصّحــّي للمجتمــع 
العربّي.كانــت لنــا العديــد مــن املشــاركات 
الفّعالــة يف مؤتمــرات مختلفــة، لتســليط 
الضــوء ىلع إمكانّيــات تطويــر الطــّب الوقائــّي 
القضايــا  أهــّم  وعــرض  الصّحــّي  والتنويــر 
الصّحّيــة الحارقــة يف املجتمــع العربــّي مثــل 

التدخيــن.

يف  الجليــل  جمعّيــة  شــاركت 
والتنســيق  التحضيــر   اجتماعــات 
إلطــالق هــذا املؤتمــر حيــث قــادت 
امللــّف الخــاّص بموضــوع الصّحــة 
ــالل  ــا وتّمخ ــة العلي ــة الصّحّي واللجن
ــادرات  ــة مب ــة مناقش ــة الصّح جلس
صّحّيــة مختلفــة قــام بهــا مواطنون 
إضافــة إلــى مناقشــة كيفّيــة توفيــر 
املنــاخ املناســب لتطويــر املبــادرات 

والقيــادة الصّحّيــة يف مجتمعنــا.

طبرّيا- "ىلع هذا الواقع أن يتغّير!"
ــعة  ــوات واس ــود فج ــى وج ــرة إل ــة األخي ــات وزارة الصّح ــير معطي تش
مواطنــون  الغالبّيــة  يقطنــه يف  اّلــذي  الشــمال  بيــن  وواضحــة 
ــاء لــكّل  عــرب وبيــن املركــز بــكّل املعاييــر، حيــث وصــل عــدد األطّب
إلــى 2.2 مقابــل 4.7 يف املركــز و3.5  الشــمال  ألــف نســمة يف 
ــإدراج  ــوم ب ــة ال تق ــر أّن الحكوم ــذا يظه ــع ه ــاّم، م ل الع ــدّ يف املع
هــذه الفجــوات يف ميزانّيتهــا االقتصادّيــة. تــّم خــالل املؤتمــر إبــراز 
ونقــاش الحلــول املطروحــة وىلع ضــرورة أن تقــوم وزارة الصّحــة 
يف تغييــر الوضــع الصّحــّي يف الجليــل مــن خــالل رصــد امليزانّيــات 
الفجــوات.  هــذه  مــن  للتقليــص  املختلفــة  والبرامــج  املالئمــة 

كّلّيــة عيمــق يزراعيــل "تحّديــات 
الشــمال" يف  الصّحــّي  الجهــاز 
هــذه  املــّرة وكجــزء مــن اهتمامنــا 
والوقايــة  الصّحــة  تطويــر  يف 
الصّحّيــة اعتمدت مشــاركتنا التركيز 
املرضــى  صناديــق  عمــل  ىلع 
وطريقة تســويق صناديــق املرضى 
بجــودة  تمــّس  والتــي  الحالّيــة 
الخدمــات الطّبّيــة املقّدمــة يف 
ــّوًرا  ــا تص ــّي. وقّدمن ــع العرب املجتم
ــود يف  ــع الجه ــة وض ــول أهّمّي ح
تطويــر الوقايــة الصّحّيــة للمجتمــع 
تقويــة  وليــس فقــط يف  أيضــا 
ىلع  وشــّددنا  الطّبــّي.  الجهــاز 
أهّمّيــة إشــراك الســلطات املحّلّيــة 
العربّيــة وتطويــر أقســام الصّحــة 
املجتمــع  إلــى  باإلضافــة  فيهــا 
املدنــّي وتجنيــده لهــذه األهــداف. 
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ــص م ــّي متخّص ــز إحصائ ــو مرك ركاز ه
بدراســة ومســح الظواهر االجتماعّية، 
والبيئّيــة  الصّحّيــة  االقتصادّيــة، 
الخاّصــة باملجتمع الفلســطينّي يف 
البــالد. تكمــن أهّمّيــة هــذه املســوح 
وعميقــة،  شــاملة  كونهــا  يف 
يف  وتبحــث  الواقــع  تشــّخص 
الظــروف والعوامــل املحيطــة ذات 
املبحوثــة.  الظواهــر  ىلع  التأثيــر 
ــة  ــات الخاّص ــر ركاز املعلوم ــا يوّف كم
التوّســع  أجــل  مــن  واملطلوبــة 
األكاديمــّي،  البحــث  والتعّمــق يف 
فهــم  إلــى  يــؤّدي  الــذي  األمــر 
أعمــق، تمهيــًدا لوضــع السياســات 
لرســم  الالزمــة  القــرارات  واّتخــاذ 
املســتقبلّية. التنموّيــة  الخطــط 

تفيــد معطيــات ركاز يف جمعّية الجليل 
املجتمــع  يف  املدّخنيــن  نســبة  أّن 
العربــّي هــي ضعــف نســبة املدّخنيــن 
يف املجتمــع اليهــودّي، والتــي وصلــت 
ــرب و  ــن الع ــن املواطني ــى %50.4 م إل
%59.7 مــن الرجــال العــرب يف الشــريحة 
ــي  ــا وه ــن 30 و 40 عاًم ــا بي ــة م العمرّي
األىلع مقارنــة مــع املجتمــع اليهــودّي 
يف نفــس الشــريحة العمرّيــة. بينمــا 
ُتبّيــن معطيــات وزارة الصّحــة لعــام 2016 
أّن نســبة املدخنيــن العــرب يف البــالد 
وصلــت إلــى %43.9 وهــي أقــّل مــن 
ــة  ــا ركاز، إضاف ــي قّدمته ــات الت املعطي
املدّخنــات  النســاء  نســبة  أن  إلــى 
بحســب الــوزارة وركاز وصلــت إلــى 9% 

بالرغــم  مســتمّر  ارتفــاع  يف  وهــي 
ــة  ــرار الصّحّي ــاء لأض ــة النس ــن معرف م
التدخيــن  عــن  الناجمــة  واملخاطــر 
العربــّي.  املجتمــع  يف  وانتشــاره 
الســياق  هــذا  يف  املقلــق  واألمــر 
الشــريحة  يف  املدّخنيــن  نســبة  أّن 
العمرّيــة الفتّيــة يف ازديــاد مســتمّر 
بينمــا الشــريحة املقلعــة عــن التدخيــن 
هــي يف الفئــة العمرّيــة املتقّدمــة 
يف الســّن هــي األقــّل نســبيًّا أيًضــا. 
جمعّيــة  قّدمــت  ذلــك،  ىلع  بنــاًء 
الجليــل ورقــة عمــل وتوصيــات مــن 
هــذه  مــن  والحــّد  التقليــص  شــأنها 
ُعقــدت يف  جلســة  الظاهــرة ضمــن 
الصّحــة. وزارة  بمشــاركة  الكنيســت 

    ثلث ااملدّخنين العرب املدمنين أعربواعن نّيتهم ترك 
التدخين فوًرا.

    أخبار جّيدة وسط الغمامة لكن يف املقابل وزارة 
الصّحة ل تتحّرك بل تتجاهل!

ــق  ــة وصنادي ــل وزارة الصّح ــن قب ــة م ــج كافي ــود برام ــدم وج إّن ع
ــن  ــة التدخي ــاد آف ــة يف ازدي ــباب املركزّي ــد األس ــو أح ــى ه املرض
حّتــى بيــن صغــار الســّن ناهيــك عــن انتشــار النرجيلــة وعــدم وجود 
بدائــل ترفيهّيــة لقطــاع الشــبيبة والشــباب. قّدمت جمعّيــة الجليل 
ــر وعــدم  ــال الكبي ــة حــول اإلهم ــة الدول ــة رقاب ورقــة موقــف للجن
تطبيــق الخّطــة املقــّرة مــن ســنة 2011 ملكافحــة التدخيــن وإهمــال 

املجتمــع العربــّي وأوضاعــه الصّحّيــة. يف الســنة القادمــة ســُيصدر 
مراقــب الدولــة تقريــر بهذا الخصــوص. مندوب الــوزارة يؤّكــد أّن وزارة 
الصّحــة تقــوم اآلن بوضــع املوضــوع ىلع األجندة وتّم رصــد ميزانّية 
مليــون شــاقل، ولكّننــا نّدعــي أّن مــا تقــوم بــه ليــس كافًيــا ونطالب 
ــر الوضــع  ــل وال يمكــن تغيي ــر لنجــاح أّي برنامــج تدّخ بوضــع معايي
بــدون خّطــة تشــمل الســلطات املحّلّيــة ووزارة الداخلّيــة ووزارة 
املعــارف وصناديــق املرضــى ومؤّسســات أهلّيــة. مــن جهــة أخــرى، 
تشــّكلت مؤّخــًرا لجنــة عربّيــة منبثقــة عــن اللجنــة العليــا للقضايــا 
ــن، بهــدف  ــة ســتعمل بشــكل خــاّص ىلع موضــوع التدخي الصّحّي
بنــاء برنامــج يســاعد ىلع الحــّد مــن انتشــار اآلفــة ومكافحتهــا، وقد 
ــد رؤســاء الســلطات  ــدأت عملهــا فعــال وســتعمل أوال ىلع تجني ب
ــة ومالكــي القاعــات ملنــع التدخيــن يف قاعــات األعــراس. املحّلّي

ال يخفــى ىلع أحــد أّن ظاهــرة العنــف باتــت 
ظاهــرة مقلقــة مــن حيــث انتشــارها، ناهيــك 
للتنشــئة  تربوّيــة  غيــر  أداة  كونهــا  عــن 
تبقــى  نفســّية  آثــاًرا  تتــرك  االجتماعّيــة 
ــّور  ــة، وتط ــنوات طويل ــان لس ــة لإلنس مالزم
ــل  ــل داخ ــلبّية يف التعام ــاكاة س ــاذج مح نم
ــا  ــن قلقن ــد م ــا يزي ــتقباًل. وم ــع مس املجتم
هــو وجــود داّلــة تصاعدّيــة يف انتشــارها، 
الســنوات  الظاهــرة يف  إذ يالحــظ تفاقــم 
فعليًّــا  تهديــًدا  أصبحــت  بحيــث  األخيــرة، 
لأمــن والســلم األهلــّي للمجتمــع وتشــّكل 
خطــًرا داهًمــا ىلع التكافــل االجتماعّي وىلع 
الروابــط والنســيج االجتماعــّي الــذي يمّيــز أّي 
مجتمــع وىلع إمكانّيات التنميــة املجتمعّية. 
ومّمــا يصعــب فهــم هــذا الواقــع املقلــق 
وتحليلــه أو عــدم القــدرة ىلع التعاطــي مــع 
ــوح  ــوث واملس ــة البح ــو قّل ــاره ه ــبابه وآث أس
ــا  ــي بإمكانه ــال الت ــذا املج ــاملة يف ه الش
تســليط الضــوء ىلع بواطــن الظاهــرة وســبر 
مــن  وموضوعّيــة.  علمّيــة  بدّقــة  أغوارهــا 

التــي  املعطيــات  بعــض  نســتعرض  هنــا 
قامــت برصدهــا جمعّيــة الجليــل حــول هــذه 
الظاهــرة ومســّبباتها باإلضافــة إلــى تطّلــع 
ــعة  ــوث واس ــوح وبح ــام بمس ــة للقي الجمعّي
املجتمعــّي  العنــف  موضــوع  يف  املجــال 
ليتســّنى لنــا فهــم مــا يحــدث وإيجــاد الحلول 
املالئمــة يف القضــاء ىلع هــذه الظاهــرة 
كمــا حــدث يف املجتمعــات الغربّية.لذلــك 
التــي  ننشــر لكــم بعًضــا مــن املعطيــات 
ــات  ــة ملعطي ــا بمســحها ســابًقا كمقّدم قمن
جديــدة ســنعمل عليهــا يف هــذه الســنة 
القريبــة. فيمــا يلــي بعــض املعطيــات التــي 
بحوزتنــا حــول العنــف املجتمعّي ومســّبباته: 

1. اإلجهاد النفسّي الذي تتعّرض له أسرنا 
العربّية 

األســر  مــن   47.4% هنالــك  أّن  يالحــظ 
تعانــي مــن إجهــاد نفســّي متــدنٍّ و 2.7% 
جــدا. وعــاٍل  عــاٍل  نفّســي  إجهــاد  مــن 

ترتفــع  النفســّي  اإلجهــاد  نســبة  وأّن 
بعــد 5 ســنوات زواج حّتــى 30 ســنة زواج.

إقامة اللجنة الصّحّية العليا ملتابعة
القضايا الصّحّية للمواطنين العرب 

العنف املجتمعّي إلى أين...؟ 
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بعــد  النفســّي  اإلجهــاد  نســبة  ترتفــع 
زواج:  ســنة   30 حتــى  زواج  ســنوات   5
أو  العالــي  النفســّي  اإلجهــاد  نســبة 
الخمــس  الســنوات  يف  ا  جــدًّ العالــي 
 4.3% إلــى  لترتفــع   1.7% بلغــت  األولــى 
ــنة. ــد 20 س ــنوات و %3.8 بع ــد الـــ 10 س بع

هنالــك انخفاض يف نســبة اإلجهاد النفســّي 
ا مــع ارتفــاع مســتوى  ــي جــدًّ ــي أو العال العال
اإلجهــاد  مســتويات  أىلع  الــزوج.  تعليــم 
ا تكــون عندما  النفســّي العالــي أو العالــي جدًّ
ــط. ــرة متوّس ــادّي لأس ــع االقتص ــون الواق يك

2. العنف ضّد النساء
ضــّد  أشــكاله  أحــد  ىلع  العنــف  نســبة 
النســاء هــي األىلع يف منطقــة الشــمال، 
حيــث بلغــت نســبة النســاء اللواتــي تعّرْضــَن 
 36% إلــى  الشــمال  منطقــة  يف  للعنــف 
مقارنــة مــع منطقــة حيفــا %22.2 ومنطقــة 
.26.1% الجنــوب  ومنطقــة   23% املركــز 

3. العنف املجتمعّي
ــف  ــداث عن ــاهدوا أح ــراد ش ــن األف %48.7 م
ىلع مــدار حياتهــم بواقع %38.1 مــن اإلناث و 

%60.5 مــن الذكــور. أّما بالنســبة ألكبــر أحداث 
العنــف التــي تــّم مشــاهدتها فهــي املطاردة 
يليهــا الضــرب ومــن ثّمإطــالق النــار.%73.8 من 
الشــباب الذكــور واإلنــاث يف منطقــة املركــز 
ــدار حياتهــم  شــاهدوا أحــداث عنــف ىلع م
 47.4% و  الجنــوب  منطقــة  يف   58.3% و 
يف الشــمال و %22.7 يف منطقــة حيفــا.

بلغــت نســبة األفــراد الذيــن تعّرضــوا لعنــف 
جســدّي بحــّدة قليلــة إلــى %15.6 ولعنــف 
جســدّي أكثــر حــّدة %8.5 أّمــا نســبة التعــّرض 
النفســّي فبلغــت %20.8 ونســبة  للعنــف 
ــت 7.3%. ــد بلغ ــّي ق ــف جنس ــّرض لعن التع

4. أسباب العنف املجتمعّي
أو  النســاء املتزّوجــات  نســبة عاليــة مــن 
ــق ىلع أّن  ــزواج تواف ــّن ال ــبق له ــي س اللوات
ــر  ــّكل أكب ــّدرات يش ــول واملخ ــي الكح تعاط
ــي  ــّي والت ــف املجتمع ــدوث العن ــبب لح س
ــة  ــروف االقتصادّي ــى %96 وأّن للظ ــت إل وصل
غيــاب   ،93.4% البطالــة   ،92.3% الصعبــة 
الــرادع  ولغيــاب   84.1% التســامح  مشــاعر 
الدينــّي %84.5 كأســباب للعنــف املجتمعــّي.
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البحــوث مع معهــد  تأّســس 

التطبيقّيــة التابــع لجمعّيــة 
 ،1995 عــام  الجليــل 
العلمــّي  املشــروع  ويعتبــر 
مــن  األّول  اإلســتراتيجّي 
ــّي  ــع العرب ــه يف املجتم نوع
الفلســطينّي يف البــالد. منــذ 
املعهــد  حافــظ  تأسيســه، 
ىلع مســتويات عاليــة مــن 
ــالت  ــل املؤّه ــازات، بفض اإلنج
والكفــاءات  العلمّيــة 
العامليــن  لطاقــم  العاليــة 
فيــه، واّلــذي يضــّم باحثيــن 
متخّصصيــن، وكذلك مســاعدي 
جامعــات  وطــاّلب  باحثيــن، 
دراســاتهم  يســتكملون 
يحظــى  العليــا.  لألقــاب 
أكاديمّيــة  برعايــة  املعهــد 
حيفــا،  جامعــة  قبــل  مــن 
وباعتــراف مــن وزارة العلــوم 
إلــى  ويطمــح  والتكنولوجيــا 

أن يصبــح معهــًدا كبيــًرا للبحــوث والتطويــر ذي مرجعّيــة، لتقديــم املشــورة 
واملعلومــات العلمّيــة الغنّيــة، ضمــن املجــاالت العلمّيــة التــي يختــّص 
ــة  ــة املحّلّي ــات البحثّي ــع املؤّسس ــاون م ــد بالتع ــزم املعه ــك يلت ــا. كذل به
ــي  ــاالت واّلت ــذه املج ــا يف ه ــف أنواعه ــة ىلع مختل ــة والعاملّي واإلقليمّي
تضــّم معالجــة امليــاه وخصوًصــا ميــاه الصــرف الصحــّي، إنتــاج طاقــة 
ــالت  ــرف والفض ــاه الص ــن مي ــوّي( م ــول الحي ــوّي واإليتان ــاز الحي ــة )الغ بديل
ــة  ــواد طبيعّي ــتخلصات وم ــات ملس ــاّدة للميكروب ــة املض ــة، الفعالّي الزراعّي
ىلع  املعهــد  يعمــل  األدويــة.  واكتشــاف  الطّبّيــة،  النباتــات  مصدرهــا 
النهــوض بالبحــوث العلمّيــة يف هــذه املجــاالت آخــًذا بعيــن االعتبــار 
البــالد.  يف  العربــّي  للمجتمــع  واالقتصادّيــة  االجتماعّيــة  االحتياجــات 

يهدف املعهد إلى:
مناطقّيــة  لقضايــا  جديــدة  علمّيــة  حلــول  إيجــاد 
تشــجيع  والبيئــة.  بالصّحــة  متعّلقــة  وإقليمّيــة 
البحــث  ممارســة  ىلع  العربّيــة  األقّلّيــة  أبنــاء 
الناشــئ. الجيــل  لــدى  البحــث  روح  وتنميــة  العلمــّي 
خــالل  مــن  واالقتصــادّي،  االجتماعــّي  النمــّو  تعزيــز 
البيو-تكنولوجّيــة  املبــادرات  وتشــجيع  دعــم 
صناعيًّــا. تطويرهــا  واملمكــن  للبيئــة  اآلمنــة 

ــر  ــزء كبي ــص ج ــّم تخصي ــد، ت ــداف املعه ــع أه ــًيا م تماش
عالجّيــة  أســاليب  الستكشــاف  البحثــّي  النشــاط  مــن 

مســتدامة وقليلــة التكلفــة، ملعالجــة نفايــات معاصــر 
الزيتــون، وميــاه الصــرف املنزلّيــة والصناعّيــة، اّلتــي مازالــت 
تشــّكل إحــدى أهــّم املشــاكل يف املــدن والقــرى العربّيــة. 
ــًرا  ــا كبي ــك، فقــد أولــى املعهــد اهتماًم باإلضافــة إلــى ذل
لدراســة خصائــص النباتــات الطّبّيــة، ألمــراض تلّوثّيــة لــدى 
اإلنســان، الحيــوان والنبــات. إضافــة إلــى نشــاطه العلمــّي، 
يقــوم املعهــد بالعديــد مــن الفعالّيــات التعليمّيــة لطــاّلب 
ــن  ــدارس، العاملي ــاّلب امل ــن، ط ــا، املعّلمي ــد العلي املعاه
ــة وكذلــك العامليــن يف  ــات واملجالــس املحّلّي يف البلدّي
مجــال امليــاه، واّلتي تشــمل عقــد مؤتمرات وورشــات عمل، 
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إرشــاد لوظائــف بحثّيــة، فعالّيــات لتذويــت 
البحــث العلمــّي، دورات اســتكمال وغيرهــا. 
بهــدف ترســيخ البحــث العلمــّي عنــد جيل 
الشــباب يف املــدارس، تــّم تأســيس مركــز 
ــة للبحــث  ــات الطّبّي ــز النبات امليســم )مرك
بمبــادرة املعهــد.  1999 واإلرشــاد( عــام 
باحًثــا،   11 املعهــد  يف  حاليًّــا  يعمــل 
انضّمــت  جديــدة  باحثــة  بضمنهــم 
للمعهــد خــالل هــذه الســنة. كمــا ويعمــل 
أيًضــا فيــه 12 مســاعد/ة بحــث، طالبتــا 
اّلذيــن  ماجســتير  طــاّلب   6 و  دكتــوراة 
تحــت  أطروحاتهــم  أبحــاث  ينّفــذون 
وبالتعــاون  املعهــد  باحثــي  إشــراف 
التخنيــون  معهــد  مــن  باحثيــن  مــع 
ــى  ــة إل ــذا باإلضاف ــة. ه ــة العبرّي والجامع
اّلذيــن  الكّلّيــات  طــاّلب  مــن  العديــد 
ــرات  ــم يف مختب ــاريع تخّرجه ــذوا مش نّف
ــه.  ــن في ــراف الباحثي ــت إش ــد وتح املعه
خــالل عــام 2017، حصــل املعهــد ىلع 
أصبــح  بحيــث  جديــدة  بحــث  منحــة 
15بحًثــا  العــام  لهــذا  األبحــاث  مجمــل 
مــن  ممّولــة  الحًقــا(،  شــرحها  )ســيتّم 
هيئــات محّلّيــة ودولّيــة كمــا يلــي: ثالثــة 

أبحــاث ممّولــة مــن قبــل وزارة الزراعــة )MOA(، ثالثــة أبحــاث مــن قبــل وزارة العلــوم 
ــا  ــوم والتكنولوجي ــل وزارة العل ــن قب ــترك م ــل مش ــث بتموي ــا )MOST(، بح والتكنولوجي
والــوزارة االّتحادّيــة األملانّيــة للتعليــم والبحــوث )MOST-BMBF(، ثالثــة أبحــاث مــن 
ــّي يف  ــاون اإلقليم ــة التع ــل مؤّسس ــن قب ــان م ــة )MOEP(، بحث ــة البيئ ــل وزارة حماي قب
الشــرق األوســط )MERC(، بحــث مــن قبــل وزارة البنــى التحتّيــة الوطنّيــة، الطاقــة وامليــاه، 
بحــث مــن قبــل وزارة االقتصــاد والصناعــة )MONIEW(، وبحــث مــن قبــل وزارة االســتيعاب 
ــب  ــاّلت والكت ــورات يف املج ــن املنش ــد م ــد العدي ــو املعه ــر باحث ــك نش )MOAI(. كذل
العلمّيــة، وتــّم تقديــم عشــرات العــروض يف املؤتمــرات وورش العمــل املحّلّيــة والدولّيــة. 

Combined treatment of olive oil wastes (“Akar” and “Gift”) for production of biotechnological products
 .(PI: Prof. Hassan Azaizeh; Fund: MOA; Budget: 1.2 M IS)
معهد  فولكاني،  معهد  وبين  الجليل  لجمعّية  التطبيقّية  البحوث  معهد  بين  مشترك  تميز،  مركز  إطار  يف  بحث  مشروع 
غذائّية  مضافات  استخالص  إلى  البحث  هذا  ويهدف  الزراعة  وزارة  من  ال  مموًّ العبرّية.  والجامعة  البيطرّي،  للطّب  كمرون 
بيولوجّية  مصّفيات  استعمال  معّينة،  فطرّيات  استعمال  بواسطة  الزيتون  عصر  من  الناتجة  الصلبة  النفايات  من  لعلف 
للديدان.  مضاّدة  كمواّد  الفينول  بمرّكبات  غنّية  مستخلصات  استعمال  النفايات،  لهذه  الحرارّي  االنحالل  طريق  عن 

أبحاث جارية وجديدة:

 Membrane change by dietary
 means to improve the resistance
 of productive animals to
 environmental stresses (PI: Dr.
 Nurit Argov-Argaman, Hebrew
 University; Prof. Hassan
 Azaizeh, GS; Fund: MOST; GS
.(Budget: 300,000 IS
ــد  ــن معه ــترك بي ــث مش ــروع بح مش
البحــوث التطبيقّيــة لجمعّيــة الجليــل، 
ــي.  ــة، ومعهــد فولكان الجامعــة العبرّي
ال مــن وزارة الزراعــة ويهــدف إلــى  ممــوًّ
تغييــر مبنــى الدهنّيــات يف غشــاء 
ــل  ــن أج ــة م ــطة التغذي ــة بواس الخلّي
ــات املنتجــة. تحســين مناعــة الحيوان

 Isolation and identification of antibacterial and anti-virulent compounds with therapeutic potential against
)Helicobacter pylori )PI: Dr. Jeries Jadoun; Fund: MOAG; Budget 1,000,000 IS
مشروع بحث يف إطار مركز تميز، مشترك بين معهد البحوث التطبيقّية لجمعّية الجليل وبين معهد فولكاني، والجامعة العبرّية، 
ال من وزارة الزراعة، يهدف إلى عزل وتحديد مبنى مواّد طبيعّية من نباتات معّينة مضاّدة لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. مموًّ

 A novel engineering paradigm for anaerobic wastewater treatment: energy-saving and efficient removal of
(carbon and nitrogen (PI: Prof. Isam Sabbah; Fund: MOST; budget: 2,034,092 IS, for I-GS:861,753 IS
مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيقّية لجمعّية الجليل، التخنيون، وجامعة بئر السبع، بتمويل من وزارة العلوم، ويهدف 
إلى تطوير جيل جديد من برامج معالجة مياه الصرف الصحّي املنخفضة التكلفة واملعتمدة ىلع التوفير يف استخدام الطاقة.

 Advanced wastewater treatment using a novel hybrid anaerobic membrane bioreactor and biomass
 immobilized foam (Dr. Katie Barancy-Karkabi, Prof. Isam Sabbah- supervisor; Post doctorate scholarship
(from MOST; Budget: 100,000 INS
-كركبي  برانسي  كيتي  لد.  منحت  الدكتوراة  بعد  ما  منحة  الجليل ضمن  لجمعّية  التطبيقّية  البحوث  بحث ملعهد  مشروع 
غشاء  خالل  من  )ترشيح  فيزيائّية  طرق  يدمج  عادمة  مياه  لعالج  نظام  تطوير  إلى  املشروع  يهدف  العلوم.  وزارة  قبل  من 
بيولوجّي(. )غاز  بيوغاز  بشكل  الطاقة  وإنتاجّية  املعالجة  فعالّية  لزيادة  الهوائّية(  )بكتيريا  بيولوجّية  طرق  مع  خاّص( 
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 Protecting the
 Environment through
 Social Action (Dr. Rawia
 Hayik, Dr. Sare Asli-
 supervisor; Post doctorate
 scholarship from MOST;
(Budget: 200,000 INS

البحوث  ملعهد  بحث  مشروع 
الجليل  لجمعّية  التطبيقّية 
الدكتوراه  بعد  ما  منحة  ضمن 
من  حايك  راوية  لد.  منحت 
يهدف  العلوم.  وزارة  قبل 
مستوى  رفع  إلى  املشروع 
قبل  من  البيئة  يف  االعتناء 
الهدف  هذا  يرتكز  املواطنين، 
ىلع تخصيص فعالّيات طاّلبّية 
املفاهيم  تذّوت  أن  شأنها  من 
الطاّلب  نفوس  يف  البيئّية 
البيئة. جودة  تزداد  وبذلك 

 Optimization of biological degradation of emerging micropollutants and pathogen removal in low-cost
subsurface treatment units based on novel chemical and biological indicators (PI Dr. Jeries Jadoun; Co-

 .(PI: Prof. Hassan Azaizeh; Fund: MOST-BMBF; Budget: 219,700 € for GS
ومعهد  للهيدرولوجيا  األملانّي  الفيدرالّي  املعهد  الجليل،  لجمعّية  التطبيقّية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
والبحوث للتعليم  األملانّية  االّتحادية  والوزارة  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  قبل  من  مشترك  بتمويل   ، األملانّي  املياه 
(MOST-BMBF(، ويهدف إلى تحسين املعالجة تحت السطحّية ىلع أساس فهم متعّمق للظروف الفيزيائّية والكيميائّية 
امليكروبّية املواتية فيما يتعّلق بإزالة امللّوثات العضوّية الدقيقة ومسّببات األمراض التي تنتقل عن طريق املياه العادمة.

 A novel electrode-assisted anaerobic digestion process for the production of high quality biogas. (PI: Prof.
  .(Isam Sabbah; Fund: MOEI; Budget: 301,150 IS
االقتصاد  وزارة  من  بتمويل  أبيب،  تل  وجامعة  الجليل  لجمعّية  التطبيقّية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
العضوّية  للمواّد  الهوائّية  تحليل  عملّية  بين  املزج  خالل  من  امليثان   - الحيوّي  الغاز  إنتاجّية  زيادة  إلى  ويهدف  والصناعة 
ميثان. إلى  وتحويله  الكربون  أكسيد  ثاني  الختزال  مصدر  هو  اّلذي  الهيدروجين  إلنتاج  البيولوجي  الكهربائّي  التحليل  وبين 

 Olive “Gift”- pretreatment and utilization of yeasts for ethanol production (PI: Dr. Yoram Gerchman,
.(University of Haifa, Oranim & Prof. Hassan Azaizeh, GS; Fund: MOEP; Budget for GS:180,000 IS
مشروع بحث مشترك بين جامعة حيفا - أورانيم ومعهد البحوث التطبيقّية لجمعّية الجليل بتمويل من وزارة العلوم ويهدف 
إلى دراسة زيادة إنتاج اإليثانول من الجفت بواسطة معالجة الجفت بأحماض عضوّية بتراكيز منخفضة ودرجة حرارة معتدلة.

 Novel biologically-based bio-methanation process for fuel production from organic waste- Upgrading of
.(biogas (PI: Prof. Isam Sabbah; Fund: MOEP; Budget 406,755 IS
حماية  وزارة  من  بتمويل   ،EPT وشركة  الجليل  لجمعّية  التطبيقّية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
)النفايات  الحيوّية  الكتلة  من  املنتج  الحيوّي  الغاز  لتحسين  واقتصادّية  ناجعة  تكنولوجيا  تطوير  إلى  ويهدف  البيئة، 
الطبيعّي  الغاز  ملستوى  إلخ...(  الزراعّية،  الصناعّية  السائلة  والنفايات  والنباتات  الزراعّية  والنفايات  الحيوانّية، 
البالد(. يف  مستقباًل  ستتوافر  )اّلتي  الطبيعّي  الغاز  شبكة  يف  إلدخاله  أو   / و  بديلة  وقود  كوسيلة  الستخدامه 

 Integration of enzymatic and physico-chemical
 hybrid treatment to increase the energy output of
 industrial wastewater (COD 3000-10000 mgL-1)
 (PI: Dr. Sare Asli; Fund: MOEP; Budget: 333,730
 (IS
الجليل،  لجمعّية  التطبيقّية  البحوث  ملعهد  بحث  مشروع 
بتمويل من وزارة حماية البيئة ويهدف إلى تعزيز إمكانات إنتاج 
غاز امليثان من مياه الصرف الصناعّية، والتي تتمّيز باستهالك 
ملغم/لتر.   3000-10000 املجال  يف  كيميائّي  أكسجين 

 Sustainable Use of Constructed Wetlands
 for Wastewater Treatment and Reuse in
 Small Communities (PI: For GS: Prof.
 Hassan Azaizeh; Fund: MERC; Budget
 .($ 680,000 $, for GS: 139,000
البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
التطبيقّية لجمعّية الجليل، جامعة حيفا- أورانيم، 
اّتحاد مدن لجودة البيئة، واملركز لإلصالح الزراعّي 
)األردن(،  األدنى  الشرق  يف  الريفّية  والتنمية 
يف  اإلقليمّي  التعاون  مؤّسسة  من  بتمويل 
استخدام  إلى  يهدف   ،)MERC( األوسط  الشرق 
جنب  إلى  جنًبا  املصطنعة  الرطبة  األراضي 
البنفسجّية  فوق  باألشّعة  التطهير  أنظمة  مع 
إلزالة  الصيانة  وقليل  التكلفة  منخفض  كحّل 
املياه  من  لأمراض  املسّببة  والبكتيريا  امللّوثات 
الرّي والزراعة. املعالجة مّما يتيح استخدامها يف 
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 Willow (Salix Spp.): a New Forage Resource for
 Sami-arid Zone" (PI: Prof. Hassan Azaizeh; Fund:
(.MERC; Budget 581,000 $, for GS: 95,450$
التطبيقّية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
الزراعّي  واإلرشاد  للبحث  الوطنّي  املركز  الجليل،  لجمعّية 
كمرون  معهد  فولكاني،  معهد   ،)NCARE( األردن  يف 
وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  األردن  جامعة  البيطرّي،  للطّب 
التعاون  مؤّسسة  من  بتمويل  املّتحدة(،  )الواليات  كورنيل 
تنمية  إلى  يهدف   ،))MERC األوسط  الشرق  يف  اإلقليمّي 
املناطق  يف  واإلسرائيلّي،  األردني  الصفصاف  شجيرات 
كمورد  وبيئيًّا  اقتصاديًّا  مستدامة  بطريقة  القاحلة،  شبه 
للصفصاف. والصّحّية  الغذائّية  الخصائص  تعزيز  مع  للعلف 

 Innovative Biological Biogas Upgrading Process to Natural Gas Grid and Vehicle Fuel Quality (PI: Prof.
 .(Isam Sabbah; Fund: MONIEW; Budget: 500,000 IS
املّيت  البحر  علوم  مركز  وبين  الجليل  لجمعّية  التطبيقّية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
فّعالة  وسيلة  تطوير  إلى  ويهدف  واملياه  الطاقة  الوطنّية،  التحتّية  البنى  وزارة  من  بتمويل  عربه،  ووادي 
للسّيارات ومتجّدد  بديلّي  كوقود  استخدامه  أجل  من  مبتكرة  بيولوجّية  بطريقة  الحيوّي  الغاز  لتحسين 
خاّص. بشكل  الكهرباء  وتوليد  عاّم  بشكل  وخضراء  نظيفة  طاقة  لتوليد  الطبيعّي  الغاز  شبكة  مع  وصله  و/أو 

 The study of Polyphenols from Olive Mill Wastewater as sunscreen (Dr. Manal Haj-Zaroubi, Prof. Hassan
(Azaizeh (PI); Fund: MOAI; Budget:90,750 IS
مشروع بحث ملعهد العلوم التطبيقّية لجمعّية الجليل، بتمويل من وزارة االستيعاب ويهدف إلى إنتاج مسحوق طبيعّي من عكر الزيتون 
للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجّية وبنفس الوقت نساهم بتخفيف التلّوث البيئّي الناتج من صرف عكر الزيتون إلى البيئة.

 Velayudhan Satheeja Santhi, Liora Salame, Levana Dvash, Hussein Muklada, Hassan Azaizeh, Raghda
 Mreny; Safaa Awwad, Alex Markovics, Serge Yan Landau, Itamar Glazer Ethanolic Extracts of Inula
 viscosa, Salix alba and Quercus calliprinos, Negatively Affect the Development of the Entomopathogenic
 Nematode, Heterorhabditis bacteriophora - a model to compare GINs developmental effect. 2017. Journal
.of Invertebrate Pathology. 145: 39-44

 Abdelhadi, O. Samya, Dosoretz,G. Carlos, Rytwo, Giora, Gerchman, Yoram, Azaizeh, Hassan.2017.
 Production of biochar from olive mill solid waste for heavy metal removal. Bioresource Technology 244
 .(1): 759-767

 Miran Aswad, Mahmoud Rayan, Saleh Abu-Lafi, Mizied Falah, Jamal Raiyn, Ziyad Abdallah, Anwar
 Rayan. 2018. "Nature is the best source of anti-inflammatory drugs: Indexing natural products for their
.anti-inflammatory bioactivity". Inflammation Research. 67)1):67-75

 Zeidan, M., M. Rayan, N. Zeidan, M. Falah and A. Rayan. 2017. Indexing Natural Products for Their
 Potential Anti-Diabetic Activity: Filtering and Mapping Discriminative Physicochemical Properties.
.Molecules 2017, 22(9), 1563
 Frank, S. Abu-Lafi, A. Adawi, S. Schwed, H. Stark, A. Rayan. 2017. Medicinal plants extracts target the
 histamine H4 receptor: Curcuma longa in the treatment of inflammation Inflammation Research. 66:
 .923–929

 Tomas Kacergius, Saleh Abu-Lafi, Agne Kirkliauskiene, Vika Makarevic, Azmi Adawi, Mahmoud Rayan,
 Mutaz Qutob, Rimantas Stukas, Algirdas Utkus, Mouhammad Zeidan, Anwar Rayan. 2017. Inhibitory
 capacity of Rhus coriaria L. extract and its major component methyl gallate on Streptococcus mutans
 biofilm formation by Optical Profilometry: potential applications for oral health, Molecular Medicine Reports
 .16: 949-956

 Matteo Pappalardo, Mahmoud Rayan, Saleh Abu-Lafi, Martha E. Leonardi, Danilo Milardi, Salvatore
 Guccione, and Anwar Rayan Homology-based modeling of rhodopsin-like family members in the inactive
 state: structural analysis and deduction of tips for modeling and optimization Molecular Informatics. 2017
Apr 4. doi: 10.1002/minf.201700014

مقالت تّم نشرها يف مجّلت علمّية:
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 Caroline Godfrey, Lourdes R Desviat, BårdSmedsrød, France Piétri-Rouxel, Michela A. Denti, Petra
 Disterer, Stéphanie Lorain, Gisela Nogales-Gadea, Valentina Sardone, Rayan Anwar, Samir El
 Andaloussi, Taavi Lehto, Bernard Khoo, Camilla Brolin, Willeke M.C. van Roon-Mom, Aurélie Goyenvalle,
 Annemieke Aartsma-Rus, Virginia Arechavala-Gomeza, Delivery is key: lessons learnt from developing
.splice switching antisense therapies, EMBO Molecular Medicine. Published online: March 13, 2017

 Baraa Rayan, and Anwar Rayan; Avogadro Program for Chemistry Education: To What Extent can
 Molecular Visualization and Three-dimensional Simulations Enhance Meaningful Chemistry Learning? ,
World Journal of Chemical Education 5(4): 136-141. 10.12691/wjce-5-4-4

 Anwar Rayan, Jamal Raiyn, Mizied Falah; Nature is the best source of anticancer drugs: Indexing natural
products for their anticancer bioactivity, PLOS one. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187925

عروض يف مؤتمرات وورشات عمل: 
 Azaizeh H. December 2016- The third international conference on olive in Palestine (ICOP3rd) –Tul
 Karim, PA. Title of presentation: Production of biochar from olive mill solid wastes for the removal of heavy
metals from contaminated industrial wastewater, 7-8 Dec, 2016
.

 Azaizeh H. June 2017- The 5th international conference on Waste Management. Title of Presentation:
 Production of biochar from olive mill solid wastes for the removal of heavy metals from contaminated
industrial wastewater. Athens, June 20-24, 2017
.

 Azaizeh H. July 2017- Conferecne of Biopiracy & Phytomedicine. Title of presentation: Seasonal Variation
 on the Effects of Polyphenolic Extracts from Willow (Salix) on the Exsheathment of Gastro-Intestinal
Nematode Larvae. Biopiracy & Phytomedicine, July 24-28, 2017, Mainz, Germany

 .
 Azaizeh H. August 2017- The 2nd International Conference on Latest Trends in Biotechnology and
 Biodiversity. Title of presentation: Production of ethanol from olive mill solid wastes. Barcelona, Spain,
August 21-24, 2017
.

 Sabbah I. June 22- Water issues as engine for new opportunities in Israel and the Middle East. Special
(conference "Aqua Innovation Day", Fortaleza, Brazil, June 22-23, 2017. (Invited keynote speaker

 Jadoun J- November 2017- title of presentation: Optimization of biological degradation of emerging
 micropollutants and pathogen removal in low cost subsurface treatment units based on novel chemical

.and biological indicators”. BMBF status seminar 13.11.2017, Dead sea, Israel
 Jadoun J. February 2012- Title of presentation: antmicrobial activity of medicinal plants againd
.helicobacter pylori. Annual conference of the Israeli association of medicicnal plants. 2/1/2017
 Rayan A- October 2017- "hH4R antagonists from natural sources: utility of bio-guided fractionations and
 in silico techniques for facilitating the process of isolation and identification of novel drug candidates",
 ICNPU-2017, 3rd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy
,Shelf. 18-21 October 2017. Bansko, BULGARIA
 Rayan A. October 2017- Saleh Abu-Lafi, Hashem Al-Jaas, Basheer Abu-Farich, Waseim Barriah, Anwar
 Rayan. "Phytochemical composition and antioxidant activity of wild Scolymus maculatus L.", ICNPU-2017,
 3rd International Conference on Natural Products Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf. 18-21
October 2017. Bansko, BULGARIA

 Rayan A. July 2017- "In silico techniques for drug discovery", BIONECA COST Action CA16122 Meeting:
.MC+WG+workshop 10-10-2017. Bucharest, Romania
 Rayan A. July 2017- "Utility of in silico techniques for accelerating drug discovery process", Higher
.Councel for Innovation & Excellence conference, Ramallah, Palestine. 22-23/7/2017
 Rayan A. May 2017- "Fast method for identification of bioactive natural products from medicinal plants",
MOST conference, 23 May 2017
.
 Rayan A. May 2017- "Incorporating 3D modeling techniques in chemistry teaching", AlQasemi 2017
.workshop for incorporating scientific inquiry in education of exact sciences. 9 May 2017
.Rayan A. May 2017- "Computerized techniques for drug discovery", Braudi college. 17 May 2017
 Asli S. June 2016- “The effect of enzymatic pretreatment on the methane production from lipid-rich
 Wastewater”. The 3rd IWA Specialized International Conference “Ecotechnologies for Wastewater
 Treatment (ecoSTP)”. Monday, 27 June 2016 15:00 - Thursday, 30 June 2016 17:30 (GMT) West Road
Concert Hall. 11 West Road. Cambridge CB3 9DP
 .
 Asli S. May 2017- The integration of scientific research and 21st century skills in the teaching of Natural
 sciences and Mathematics, annual conference. Tuesday 9 May 17. Al-QASEMI Academic College of
.Education. Baqa-Algharbiah. Methods of ‘’transferring’’ academic research to school
 Dawas A. November 2011- limiting nitrite oxidation in a fixed bed-up flow nitrification reactor. Nitrogen
transformations: applications and challenges workshop.22/11/2017
 .
 Halahleh F. November 2017- towards rational design of artificial habitat for nitrogen removal in the WWTP
.mainstream. Nitrogen transformations: applications and challenges workshop.22/11/2017



פרופ' עיסאם סבאח- שפכים ופסולת כמקור אנרגיה וחומרים בעלי ערך כלכלי. הכנס השנתי של מחקרי המו"פ 17.10.17, 
אגודת הגליל, שפרעם.
UF המשמשות לטיפול מקק  ד"ר ג'ריס ג'דעון- גורל חיידקים אינדיקטורים וחיידקי סלמונלה בביופילם המתפתח על ממברנות
דים בשפכים. הכנס השנתי של מחקרי המו"פ 17.10.17, אגודת הגליל, שפרעם.
ד"ר עמאר אבו קנדיל. סרטן השד, מודעות ומניעה. הכנס השנתי של מחקרי המו"פ 17.10.17, אגודת הגליל, שפרעם.

ד"ר אחמד יזבק- פיתוח תרופות וסינתזה מעבדתית: ויטמין B12 כדוגמא. הכנס השנתי של מחקרי המו"פ 17.10.17, אגודת 
הגליל, שפרעם.

פרופ' חסן עזאיזה- שימוש בתמציות צמחיות לטיפול בתולעים פרזיטים של בעלי חיים. הכנס השנתי של מחקרי המו"פ 
17.10.17, אגודת הגליל, שפרעם.
17.10.17, אגודת הגק  ד"ר מנאל חאג'-זארובי- ניצול עקר לייצור משחת הגנה מקרני שמש. הכנס השנתי של מחקרי המו"פ
ליל, שפרעם.

ד"ר ראויה חאיק- מעורבות חברתית למען איכות הסביבה-שיטות מחקר שדה. הכנס השנתי של מחקרי המו"פ 17.10.17, 
אגודת הגליל, שפרעם.

ד"ר סארי עאסלה- פוטנציאל של צמחים בטיהור מים-שיטות מחקר המותאמות למחקר מעבדתי בבית הספר. הכנס השנתי 
של מחקרי המו"פ 17.10.17, אגודת הגליל, שפרעם.
אחמד שיך מוחמד- נושא ההרצאה " מחקר חברתי תכנון וביצוע " בכנס כנס – חוקרים סביבה, מכון ויצמן, בית דגן. 9.5.17
אחמד שיך מוחמד- נושא ההרצאה- בריאות החברה הערבית. במסגרת כנס הבריאות – שפרעם. 3.5.17.

محاضرات عاّمة:
 Azaizeh H. June 2017- Hadad Village, PA – Lecture to farmers and engineers. Title of Presentation: Olive
.waste treatments & Anaerobic digestion of OMW for biogas production

 Azaizeh H. November 2016- The Galilee Society Annual conferenmce – Shefa Amr, Israel. Title of
 Presentation: Production of biological filter from olive mill solid wastes for the removal of heavy metals
 .and other contaminants from contaminated industrial wastewater. Oct 27, 2016
 Azaizeh H. August 2017- The 2nd M&O Training Session – theme “Proper operation and maintenances of
 the installed Grey-water treatment systems”. Title of Presentation Constructed Wetlands for Wastewater
.Treatments and Reuse. Jericho, PA
פרופ' אנואר ריאן- נושא ההרצאה: בין מדע לתרבות, אולם הספורט ליד בית ספר תיכון כאבול, 13.5.2017.
בכר עואודה - נושא ההרצאה: בריאות החברה הערבית. כנס בריאות, טורעאן. 25.2.17

בכר עואדה- שנה לתוכנית גרוטו מכללת עמק יזרעאל 
אחמד שיך מוחמד- נושא ההרצאה- בריאות החברה הערבית. 8.3.17. 
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مؤتمرات نّظمها أو شارك فيها املعهد:

مؤتمــر  يف  األبحــاث  معهــد  شــارك   ،27.4.2017 يف 
املــاء الســنوّي لكّلّيــة تــل- حــاي الــذي تنــاول هــذه 
ــة،  ــة والصناعّي ــاه الرمادّي ــة املي ــوع معالج ــنة موض الس
كحــّل  املعالجــة  بامليــاه  الــرّي  موضــوع  وكذلــك 
ــا.  ــا وباحًث ــن 80 طالًب ــد ع ــا يزي ــر م ــر املؤتم ــم. حض دائ
مؤتمــر  يف  األبحــاث  معهــد  شــارك   16.5.2017 يف 
يف   21 القــرن  ومهــارات  العلمــّي  البحــث  "دمــج 
أكاديمّيــة  يف  أجــري  اّلــذي  العلــوم"  تعليــم 
مشــارك.  500 عــن  يزيــد  مــا  حضــره  القاســمّي. 

يف 17.10.2017 أجــرى املعهــد مؤتمــره الســنوّي لعــرض 
نتائــج األبحــاث الجاريــة فيــه والــذي تنــاول هــذه الســنة 
وتطويــر  األمــراض،  البيئّيــة،  الحيوّيــة  التكنولوجيــا 
األدويــة االصطناعّيــة، تطويــر املســتحضرات الطّبّيــة 
الطبيعّيــة، وتطبيــق أســاليب  القائمــة ىلع املــواّد 
ــة  ــز أهّمّي ــن تعزي ــّي. كجــزء م ــل البحث البحــث يف العم
ومكانــة البحــث العلمــّي يف املــدارس العربّيــة يف 
ــة  ــاث يف إقام ــد األبح ــتقبلّية ملعه ــا مس ــالد ورؤي الب
مركــز تعليمــّي رفيــع املســتوى لأبحــاث الداخلّيــة اّلــذي 
مــن شــأنه أن يعمــل ىلع ســّد الفجــوات والحاجــة 
للقيــام بفعالّيــات البحــث العلمــّي كجــزء هــاّم وأساســّي 
يف عملّيــة التعليــم تــّم التركيــز أيًضــا هــذه الســنة ىلع 
ــت  ــنة قام ــا يف كّل س ــر وكم ــالل املؤتم ــن. خ املعّلمي
فــرق البحــث للمعهــد مــن باحثيــن، طــاّلب ومســاعدي 
ــي  ــج البحــوث واإلنجــازات الت األبحــاث بعــرض آخــر نتائ
ــات  ــّم التطــّرق أيًضــا إلــى آلّي ــّم الوصــول اليهــا. لكــن ت ت
املــدارس.  يف  العلــوم  وتدريــس  العلمــّي  البحــث 
املؤتمــر.  هــذا  يف  معّلــم   190 مشــاركة  مــّرة  ألّول 

يف 22.11.2017 أجــرى املعهــد ورشــة عمل دولّيــة حول تحّوالت 
النيتروجيــن: اســتخدامات وتحّديــات حيــث شــارك فيهــا نخبــة 
مــن الباحثيــن والطــاّلب ومندوبــي شــركات متمّيزيــن وخبــراء 
يف هــذا املجــال، مــن البــالد والخــارج. تمحــورت مواضيــع 
الورشــة حــول اســتدامة دورة النيتروجيــن، النظــم الهندســّية، 
ــارًكا. ــن 80 مش ــد ع ــا يزي ــره م ــرة. حض ــدة ومبتك ــرق جدي وط

فعالّيات تعليمّية
ــن 26  ــد ع ــا يزي ــاد م ــد بإرش ــم املعه ــّدم طاق ــالل 2017 ق خ
طالًبــا، ينتمــون لكّلّيــات مختلفــة، يف تنفيــذ وظائــف اإلنهــاء، 
وبتقديــم مــا يزيــد عــن 136 محاضــرة اســتكمال للمعّلميــن 
ــاه يف  ــع املي ــن يف حقــل توزي ــات والعاملي وموّظفــي البلدّي
املجــاالت التاليــة: البحــث العلمــّي، العلــوم البيئّيــة، التثقيــف 
البيئــّي، الصــرف الصّحــّي، نوعّيــة امليــاه واألمــراض املتعّلقــة 
بامليــاه، وجــودة البيئــة. كما أجــرى املعهــد، بالتعاون مــع مركز 
ــث  ــال البح ــة يف مج ــة تعليمّي ــن 130 فعالّي ــر م ــم، أكث امليس
العلمــّي والعديــد مــن الجــوالت تعليمّيــة لطالب املــدارس يف 
املراحــل املختلفــة بــدًءا باملرحلــة االبتدائّيــة وحّتــى املرحلة 
الثانوّيــة، واّلذيــن ينتمــون إلــى مــدارس مختلفــة يف املنطقة.
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يدعو املعهد بشكل دائم كبار العلماء محاضرات وندوات يف الجمعّية 
يف  املختلفة  البحوث  معاهد  يف 
البالد وخارجها لعرض أبحاثهم لطاقم 
أهّم  ىلع  االّطالع  أجل  من  املعهد 
املواضيع البحثّية الحالّية وتوفير فرص 
التعاون بينهم وبين باحثي املعهد. 
باحثين  استضافة  العام  هذا  تّم 
التالية: املواضيع  حول  تحّدثوا  حيث 

 Prof. Bassam Dally from
 School of Mechanical
 Engineering Deputy
 Director Centre for Energy
 Technology The University
 of Adelaide, Australia,
 lecture title " Opportunities
 and Challenges in a Carbon
 Constrained Future"
.Septemper 13, 2017
 Dr. Ran Lati, , Department
 of Plant Pathology and
 Weed Research, Newe
 Ya'ar Research Center,
 Agricultural Research
 Organization, Ramat
 Yishay " Development of
 Advanced New Methods to
 Promote Herbicide-Usage
 Reduction" September
.27,2017
 Dr. Muhammad Y.
 Bashouti, Environmental
Physics Department Ben-

 Gurion University of the
 Negev (BGU) , lecture
 title " Growth and Surface
 Engineering of Nanowires
 for Optoelectronic
 Applications", February 16,
 2017
 Prof. Murad Ghanim,
 Institute of Plant Protection,
 Department of Entomology,
 Volcani Center, Rishon
 LeZion, , lecture title,"
Management of sap-
 sucking insect pests and the

 pathogens they transmit: from the genome to
/the field and vice versa", December 13, 2017
 Dr. Katie Baransi-Karkaby , lecture
 title "In situ modification of low pressure
 reverse osmosis membranes for enhanced
 .performance" July 19, 2017
 Dr. Muhammad Safadi, Senior Director
 CMC/Pharmaceutics Teva Pharmaceutical,
 Industries lecture title "An Introduction to
CMC" August 03,2017

 Prof. Saleem Zaroubi, Kapteyn
 Institute, Univ. of Groningen,
 Netherlands, Dept. of Natural
 Sciences, Open Univ.,
 Israel,lecture Title"The Universe
 and its many phases" June 14,
2017
 Prof. Hanna Salman,
 Department of Physics and
 Astronomy, Dietrich School of
 Arts and Sciences, Department
 of Computational and Systems
 Biology, School of Medicine
 University of Pittsburgh,PA,
 USA, lecture Title:"How do
 bacteria sense temperature and
"decide where to go
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زيارات 

زيــارة لوفــد مــن ريتفــورد نوتنغهــام إنجلتــرا، جــاؤوا 
بصحبــة القــّس ألكنــن فــؤاد داغــر راعــي الكنيســة 
ــرزم راعــي  ــي ك ــة يف شــفاعمرو، واألب إيل اإلنجيلّي
كنيســة الآلتيــن للتعــّرف ىلع األقّلّيــة العربّيــة 
يف البــالد باإلضافــة إلــى اهتمامهــم بــدور جمعّيــة 
الجليــل يف املجاالت العلمّيــة البحثّية واالجتماعّية.
العلــوم:  لــوزارة  العليــا  املهنّيــة  اللجنــة  زيــارة 
مراكــز  لكاّفــة  اللجنــة  بهــا  تقــوم  زيــارة  ضمــن 
قامــت  الزيــارة  خــالل  التطبيقّيــة.  األبحــاث 
البحــوث  معهــد  مختبــرات  يف  بجولــة  اللجنــة 
عــرض  وتــم  الجاريــة  األبحــاث  ىلع  واطلعــت 
ــر معهــد  ــل مــن أجــل تطوي ــة الجلي ــب جمعي مطال
املعــّدة.  اإلســتراتيجّية  الخّطــة  وفــق  األبحــاث 

زيــارة مســتثمرين أحــد األهــداف املركزّيــة اّلتــي تســعى إليهــا 
جمعّيــة الجليــل بأن تشــّكل رافعــة اقتصادّيــة اجتماعّيــة ملجتمعنا 
ــاء  ــالل بن ــن خ ــم م ــذا الحل ــق ه ــن أن يتحّق ــر آملي ــر كبي ذات تأثي
حاضنــة بيوتكنولوجّيــة. وذلــك بالشــراكة مــع مجموعــة مســتثمرين 
ــتثمار يف  ــدف االس ــل به ــة الجلي ــارة لجمعّي ــوا بزي ــن قام ومختّصي
ــة يف املنطقــة. خــالل  ــى الطّبّي ــة وحّت ــادرات البيوتكنولوجّي املب
الزيــارة تــّم االّتفــاق ىلع متابعــة 
ــة  ــذه الحاضن ــة ه ــرات إلقام التحضي
حيــث ســيكون لجمعّيــة الجليــل دور 
كبيــر وأساســّي يف إقامتهــا لكونهــا 
تمتلــك القــدرات البحثّيــة والبنــى 
واملبــادرات. للبحــوث  الالزمــة 

 Prof. Rifaat Safadi M.D, Director
 of Liver Unit. The Liver Unit.
 Institute o Gastroenterology
 and Liver Diseases.Division of
 Medicine.Hadassah Medical
 Organization, Hadassah Hebrew
 University Medical Center, lecture
 title " Treatment Strategies
 for Nonalcoholic Fatty Liver
 Disease and Nonalcoholic
 Steatohepatitis",November
.08,2017
 Prof. Dr. Victor Shabin, Institute
 of Physiology II Medical Faculty,
 University of Münster' Germany,
 lecture title" Atomic Force
Microscopy in nano medicine
January 04, 2017 "
 Dr. Tareq Abuhamed, Arava
 Institute, lecture title "Tenewable
 Energy Research in the Arava"
.April 20, 2017
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أعضاء الهيئة اإلدارّية

الدكتورة رماء دّعاسبروفيسور أشرف إبريق بروفيسور حسام حايك الدكتورة روزلند دعيم الدكتور إياد خمايسي
معهــد  يف  الكيميــاء  يف  بروفيســور 
"شــوليخ" للكيميــاء يف الّتخنيــون- معهــد 
ــد  ــل ىلع العدي ــة. حاص ــوم الّتطبيقّي العل
ــن  ــيل" م ــزة "بيس ــا جائ ــز، آخره ــن الجوائ م
يف  عضــًوا  كان  "هامبولــدت".  مؤّسســة 
اإلســرائيلّية  للجمعّيــة  اإلدارّيــة  الهيئــة 
 .2014 و   2009 الســنوات  بيــن  للكيميــاء 
يعمــل، منــذ العــام 2012، عضــًوا يف هيئات 
الّتحريــر يف العديــد مــن املجــاّلت العلمّية، 
العاملّيــة  االستشــارّية  الهيئــة  وعضــو 
اآلســيوّية. العضوّيــة  الكيميــاء  ملجّلــة 

يف  ومحاضــرة  باحثــة 
باقــة  القاســمي،  كّلّيــة 
ىلع  حاصلــة  الغربّيــة. 
اللقب األّول يف الّرياضّيات 
واإلحصــاء مــن الجامعــة 
القــدس،  يف  العبرّيــة 
علــم  يف  األّول  اللقــب 
واالستشــارة  االجتمــاع 
جامعــة  مــن  الّتربوّيــة 
الثالــث  واللقــب  حيفــا، 
الّتربوّيــة  القيــادة  يف 
حيفــا. جامعــة  مــن 

معهــد  يف  الكيميائّيــة  الهندســة  يف  بروفيســور 
ـ  الّتخنيــون  يف  تكنولوجيــا  للنانــو  بيــري"  "راســل 
تكنولوجيــا  الّتطبيقّيــة. خبيــر يف  العلــوم  معهــد 
ــراض.  ــر االجتياحــّي لأم ــو ومجــال الّتشــخيص غي النان
حاصــل ىلع مــا يقــارب 50 جائــزة لإلبــداع والّتمّيــز. 
املجــاّلت  مــن  العديــد  تحريــر  هيئــات  يف  عضــو 
العلمّيــة املختلفــة. مستشــار امللّخــص الكيميائــّي 
 .(Chemical abstracts service) األكبــر يف العالــم
أفضــل  يف  علمّيــة  مقالــة   170 مــن  أكثــر  نشــر 
والّطــّب،  تكنولوجيــا  النانــو  موضــوع  ت يف  املجــالّ
لــدى  كتــب.  فصــول   5 مــن  أكثــر  بكتابــة  قــام 
ــة.   ــراءة اختــراع عاملّي بروفيســور حايــك أكثــر مــن 28 ب

والجهــاز  الباطنّيــة  األمــراض  أخّصائــّي 
الهضمــّي والكبــد. مديــر قســم الّتنظيــر 
"رمبــام"  مستشــفى  يف  املتقــّدم 
الّطــّب  كّلّيــة  يف  محاضــر  حيفــا.  يف 
يف  باحــث  التخنيــون.  ـ  "ربابــورت" 
وأورام  أمــراض  ويف  الّتنظيــر  تقنّيــات 
األوروبّيــة  الجمعّيــة  عضــو  البنكريــاس. 
الهضمــّي.  الجهــاز  لتنظيــر  واألمريكّيــة 
ــاء لحقــوق اإلنســان".  عضــو منّظمــة "أطّب
a.مــدّرب يف املنظّمــة العاملّيــة للّتنظيــر

عضــو الهيئــة اإلدارّيــة للجمعّيــة منــذ 2006، 
الّســنوات  يف  الجليــل  جمعّيــة  ورئيســة 
)2013-2009(. حاصلــة ىلع الّلقب الّثالث يف 
ــا"  ــة و"اإلثنوغرافي ــعبّية املقارن ــة الّش الّثقاف
ــرة  ــة يف أدب األطفــال، خبي ــة. باحث الوصفّي
ــات  ــى ولغ ــات أول ــات، كلغ ــس الّلغ يف تدري
الكّلّيــة  يف  محاضــرة  تعمــل  أجنبّيــة. 
حيفــا.  يف  للّتربّيــة  العربّيــة  األكاديمّيــة 
ــع  ــورة يف مواضي ــاالت منش ــّدة مق ــا ع لديه
البحــث األدبــّي، الّتربيــة والعمــل املجتمعــّي 
لأطفــال. قصــص  عــّدة  إنتاجهــا  ومــن 

السّيدة أفنان حاّج علي
واقتصادّيــة.  تنظيمّيــة  مستشــارة 
الجــودة  إدارة  مجــال  يف  متخّصصــة 
وتطويــر جــودة العمــل يف املؤّسســات 
الجــودة،  إدارة  يف  ثــان  لقــب  األهلّيــة. 
ــة  ــن جامع ــة م ــارة التنظيمّي ويف االستش
الثالــث  لّلقــب  حاليًّــا  وتــدرس  حيفــا. 
الثقافــة  العمــل،  قيــم  موضــوع  يف 
اإلثنّيــة وجــودة حيــاة العمــل يف جهــاز 
التربيــة والتعليــم العربــّي يف إســرائيل.

السّيدة نادرة خورّية نصور 
مرضــى  صنــدوق  يف  صيدالنّيــة 
مّكابــي، عضــو يف املنتــدى املدنــّي 
يف  وعضــو  بالجليــل  الصّحــة  لتعزيــز 
مدّربــة  شــفاعمرو،  الصّحــّي  املنتــدى 
إدارّيــة للمنّظمــات ومرشــدة ســياحّية 
شــفاعمرو. يف  أمريكّيــة  ملجموعــات 

الّدكتور مبدا نّعوم
الّتخديــر،  طــّب  أخّصائــّي 
ــرف  ــر وغ ــم الّتخدي ــر قس مدي
العملّيــات يف املستشــفى 

الناصــرة. الفرنســّي- 

املهندس وائل عمرّي 
حاصــل ىلع اللقــب األّول يف الهندســة 
الحيــوان(،  علــم  )تخّصــص  الّزراعّيــة 
وىلع اللقــب األّول يف الّتمريــض مــن 
الجامعــة العبرّيــة ـ القــدس. تخّصــص 
املكّثــف يف مستشــفى  العــالج  يف 
رمبــام- حيفــا يف ســنة 1994. ناشــط 
اجتماعــّي ولــه دور كبيــر يف العمــل 
األهلــّي. وشــغل منصــب رئيــس جمعّيــة 
.)2004-2008( الّســنوات  يف  الجليــل 

) حسب الترتيب األبجدي(

الدكتور جمال دقدوقي
) رئيس الهيئة اإلدارّية(

بكر عواودة
املدير العاّم لجمعّية الجليل 

ــل.  ــة الجلي ــة لجمعّي ــة اإلدارّي ــس الهّيئ رئي
لــواء  يف  مســؤول  نفســّي  أخّصائــّي 
ــّية  ــات الّنفس ــز الخدم ــر مرك ــمال. مدي الّش
)كفركّنــا- بســتان املــرج(. مختــّص يف 
والّضغــط  الّنفســّية  الّصدمــات  معالجــة 
"اليونيســيف" يف  الّنفســّي. مــدّرب يف 
واألزمــات. الطــوارئ  حــاالت  مواجهــة 

لجمعيــة  العــام  املديــر  عــواودة  بكــر   
اجتماعــي  ناشــط   .2009 منــذ  الجليــل 
كمستشــار  عمــل  كثيــرة.  اطــر  يف 
مــن  للعديــد  واســتراتيجي  تنظيمــي 
مناصــب  عــدة  اشــغل  املؤسســات.  
اداريــة عاليــة خــالل مســيرته املهنيــة.
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أعضاء الّلجنة العلمّية الستشارّية ملعهد البحوث الّتطبيقّية:

طاقم املوّظفين

بروفيسور عيدو يتسحاق - جامعة حيفا
بروفيسور تسيون فحيمه - جامعة حيفا

بروفيسور أشرف ابريق - معهد التخنيون وعضو ادارة يف جمعية الجليل
GeneArrest د. مزيد فالح - مستشفى نهريا وممثل شركة

السيد رياض حصري - ممثل بلدية شفاعمرو
السيد فاروق فرهود - مدير مدرسة األسقفية

بكر عواودة ـ املدير العاّم
إلياس خليف ـ مراقب حسابات ومدير 

قسم املالّية
كلير طوافشة - مساعدة إدارّية

رشا عطااهلل - مساعدة إدارّية

قسم تطوير املوارد
دانيال هاكسما- نعوم

كايا متشنر
ندين ناشف

مرجنيت أوفير

اإلعلم 
نورا عدوّي 

مركز العدل البيئّي والحقوق الصّحّية 
أميرة عّراف ـ محامية – مديرة املركز 

يافا صغّير
نمارق خطيب

ركاز- معهد البحوث الجتماعّية 
التطبيقّية

أحمد الشيخ محمد – باحث مدير املركز 
سوسن رزق مرجّية - باحثة يف العلوم 

االجتماعّية
د. محمد خطيب - باحث ومحاضر يف 

كّلّية صفد

طاقم معهد األبحاث الّتطبيقّية
الباحثون

د. جريس جدعون – باحث ومدير 
علمّي

بروفيسور حسن عزايزة - باحث، محاضر 
ورئيس قسم العلوم البيئّية ويف كّلّية 

تل- حاي
بروفيسور عصام صّباح – باحث، مؤّسس 

شركة "اجروبيكس"، محاضر أيًضا يف 
كّلّية أورط براودا

بروفيسور أنور رّيان - باحث، محاضر 
أيًضا يف كّلّية القاسمّي
د. ساري عاصلة - باحث

د. منال حاج – زاروبي - باحثة
د. عّمار أبو قنديل - باحث

د. راوية حايك - باحثة
د. أحمد يزبك – باحث

هبة أبو تاية - طالبة دكتوراه
أنوار مصالحة - طالبة دكتوراه

سامية عبد الهادي - طالبة ماجستير
روان برانسي - طالبة ماجستير
صابرين عّواد - طالبة ماجستير

صفا عّواد - طالبة ماجستير
مهدي حسنين - مساعد باحث
فايز سيد أحمد - مساعد باحث
فارس حالحلة - مساعد باحث
سالم هيبي - مساعدة باحث 

سيرين حسين - مساعدة باحث
أميرة ياسين - مساعدة باحث
رندة عزازمة - مساعدة باحث

شريهان محسن - مساعدة باحث
إيمان شواهني - مساعدة باحث

عرين شبلي - مساعدة باحث
نظير كناعنة - مرّكز فعالّيات تعليمّية
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