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والخدمات  للبحوث  العربّية  القطرّية  الجمعّية  الجليل،  جمعّية  تأّسست 
أّول الجمعّيات العربّية  1981. ُتعتبر جمعّية الجليل من  الصحّية، في العام 
تسعى  حزبّية  وغير  حكومّية  غير  كجمعّية  وُتعرف  إسرائيل،  في  األهلّية 
لتطوير وتنمية المجتمع العربّي في المجاالت الصحّية والبيئّية والعلمّية 

والتنموّية. 

القاعدة من خالل تقوية  التحّرك والمبادرة من  الجليل برامج  تدعم جمعّية 
العمل المحلّي والّتنظيم المجتمعّي وتحفيز المبادرات الناشئة، االجتماعية 

واالقتصادية، في المجتمع العربّي.

ثابتة  تنموّية  وبرامج  عمل  إستراتيجيات  خالل  من  الجليل  جمعّية  تعمل 
االجتماعّي  المجال  في  وتدعمه  اإلنسان  حقوق  تحمي  األمد،  وطويلة 
اآلمنة  الحياة  في  حّقه  ضمان  أساس  على  والصحّي  والبيئّي  واالقتصادّي 
وحّقه  والجماعّي،  الفردّي  وكيانه  ُهوّيته  تطوير  في  وحّقه  والمستقّرة، 
بالمساواة والمشاركة التفاعلّية والعيش الكريم اآلمن والمستدام.  وتترّكز 
مهّمتها في تقوية المجتمع الفلسطينّي في إسرائيل من خالل التوعية 
العلمّي  واالبتكار  المهنّية  والبحوث  والعلمّي  والصّحّي  البيئّي  والتثقيف 

والمبادرات والمرافعة والعدالة البيئّية لكل المواطنين. 

 الـرؤيــــــا
والرسالة



واصلت جمعية الجليل – الجمعية العربية القطرية للبحوث والخدمات الصحية- خالل العام 2019 
ا لرؤيتها وأهدافها، وتتلخص في تحقيق المساواة  نشاطاتها وفعاليتها التي تأتي تطبيًقا عمليًّ
وسد االحتياجات وبناء القدرات على عّدة مستويات كالبحث العلمي التطبيقي والبحث االجتماعي 

االقتصادي والثقيف واإلرشاد البيئي والصحي والتعليمي. 

شهدت الجمعية خالل العام 2019 تغييرات وظيفية، حيث أنهى السيد بكر عواودة عمله كمدير 
ن عالًيا دور األخ بكر عواودة ومساهمته في بناء وتطوير  عام للجمعية لمدة عشر سنوات، ونحن نثمِّ

الجمعية ونتمنى له النجاح والتقدم الدائمين.

نستعرض أمامكم في هذا التقرير موجًزا ألهم فعاليات ونشاطات المراكز المتعددة في جمعية 
دراسة  واليومية؛  اإلستراتيجية  إسرائيل  في  الفلسطيني  مجتمعنا  واحتياجات  يتالءم  بما  الجليل، 
ميدانية حول آفة العنف المجتمعي المستشري في المجتمع، المناصرة والمرافعة في قضايا 
الوضع  لتحسين  السنوات  متعددة  شاملة  خطة  لتنفيذ  الحكومية  الجهات  دفع  البيئي،  العدل 
والمتطورة  القائمة  العلمية  المعرفة  نشر  إلى  باإلضافة  هذا  البالد،  في  العرب  للسكان  الصحي 

ومالءمتها وإتاحتها للجمهور الواسع في مجتمعنا. 

ومساعدي  وباحثين  موظفين  من  والمهني  اإلداري  وطاقمها  بإداراتها  الجليل،  جمعية  في  إننا 
علمية  مرجعية  لتشكل  المهني  عملنا  توسيع  عبر  وبرامجنا  خططنا  في  ماضون  وطالب،  أبحاث 
القرار، الطواقم المهنية واألكاديمية،  ومعلوماتية وتثقيفية لجميع قطاعات المجتمع؛ متخذي 
المؤسسات العلمية والتعليمية، السلطات المحلية والجمهور الواسع، باإلضافة إلى بناء وتطوير 
عالقات وشراكات مع المؤسسات الرسمية واألطر المختلفة في المجتمع اإلسرائيلي، مما يعود 

بالفائدة على مجتمعنا.

من  ولكل  وموّظفين  إدارية  هيئة  من  الجليل  جمعّية  لعائلة  والتقدير  بالشكر  نتقّدم  الختام،  في 
ونخص  ا  ومعنويًّ ا  ماديًّ الجمعية  يدعم  من  وكل  ونشاطها،  الجمعية  تطوير  في  ويساهم  ساهم 
التنموية - مسيرة العطاء  الداعمة. ونطلع إلى استمرار المسيرة  بالذكر المؤسسات والصناديق 

والعمل واإلبداع في تنفيذ المشاريع لخدمة مجتمعنا. 

كـلـمـة 
اإلدارة

باحترام 

د. جمال دقدوقي   
رئيس الهيئة اإلدارّية  

أحمد الشيخ محمد  
المدير العاّم
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 معهد
البحوث 

التطبيقية

تأسس معهد البحوث التطبيقية في جمعية الجليل عام 1995، ويعتبر المشروع 
منذ  البالد.  في  العربي  المجتمع  في  نوعه  من  األول  اإلستراتيجي  العلمي 
المؤهالت  بفضل  اإلنجازات،  من  عالية  مستويات  على  المعهد  حافظ  تأسيسه، 
العلمية والكفاءات العالية لطاقم العاملين فيه، والذي يضم باحثين متخصصين، 

وكذلك مساعدي باحثين، وطالب جامعات يستكملون دراساتهم لأللقاب العليا.

حيفا،  جامعة  قبل  من  أكاديمية  برعاية  التطبيقية  البحوث  معهد  يحظى   

ذا  والتطوير  للبحوث  معهًدا  وُيعتبر  والتكنولوجيا،  العلوم  وزارة  من  وباعتراف 
مرجعية، لتقديم المشورة والمعلومات العلمية الغنية، ضمن المجاالت العلمية 
المحلية  البحثية  المؤسسات  مع  بالتعاون  المعهد  يلتزم  كذلك  بها.  يختص  التي 
واإلقليمية والعالمية على مختلف أنواعها في هذه المجاالت والتي تضم معالجة 
المياه وخصوًصا مياه الصرف الصحي، إنتاج طاقة بديلة )الغاز الحيوي واإليتانول 
الحيوي( من مياه الصرف والفضالت الزراعية، بحث الفعالية المضادة للميكروبات 
يعمل  األدوية.  واكتشاف  الطبية،  النباتات  مصدرها  طبيعية  ومواد  لمستخلصات 
االعتبار  بعين  آخًذا  المجاالت  هذه  في  العلمية  بالبحوث  النهوض  على  المعهد 

االحتياجات االجتماعية واالقتصادية للمجتمع العربي في البالد. 
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يهدف معهد البحوث التطبيقية إلى:

  إيجاد حلول علمية جديدة لقضايا مناطقية وإقليمية متعلقة بالصحة والبيئة والزراعة
واألعشاب الطبية وكذلك في علوم البيولوجيا والكيمياء والبيوتكنولوجيا.

  تشجيع أبناء االقلية العربية على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل
الناشئ.

  تعزيز النمو االجتماعي واالقتصادي، من خالل دعم وتشجيع المبادرات البيوتكنولوجية
ا. اآلمنة للبيئة والممكن تطويرها صناعيًّ

البحثي  النشاط  من  كبير  جزء  تخصيص  تم  التطبيقية،  البحوث  معهد  أهداف  مع  تماشًيا 
ومياه  الزيتون،  معاصر  نفايات  لمعالجة  التكلفة،  قليلة  مستدامة  عالجية  أساليب  الستكشاف 
الصرف المنزلية والصناعية، التي مازالت تشكل إحدى أهم المشاكل في المدن والقرى العربية. 
باإلضافة إلى ذلك، فقد أولى المعهد اهتماًما كبيًرا لدراسة خصائص النباتات الطبية، ألمراض 
تلوثية لدى اإلنسان، الحيوان والنبات. وكذلك اكتشاف أدوية جديدة بمساعدة الطرق المحوسبة. 

ا عشرة باحثين، من ضمنهم باحثتان. كما ويعمل أيًضا  يعمل في معهد البحوث التطبيقية حاليًّ
أربعة مساعدي بحث، طالبتا دكتوراة وسبعة طالب ماجستير الذين يقومون بأبحاث أطروحاتهم 
تحت إشراف باحثي المعهد وبالتعاون مع باحثين من معهد التخنيون وجامعة حيفا وكلية تال 
حاي. هذا باإلضافة إلى العديد من طالب الكليات الذين قاموا بمشاريع تخرجهم في مختبرات 
المعهد وتحت إشراف الباحثين فيه، حيث قام طاقم المعهد بإرشاد ما يزيد عن عشرة طالب في 

تنفيذ وظائف اإلنهاء للقب األول. 

خالل عام 2019، حصل معهد البحوث التطبيقية على خمس منح بحث جديدة ممولة من هيئات 
محلّية ودولّية مختلفة، بحيث أصبح مجمل االبحاث لهذا العام ستة عشر بحًثا. كذلك نشر باحثو 
المعهد العديد من المنشورات في المجالت والكتب العلمية، وبراءة بحث )Patent( واحدة وتم 

تقديم عشرات العروض في المؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية.  
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أبحاث جديدة
1  Development of a stable biotechnological process for the production 

of "clean" biogas for transportation by anaerobic digestion of food 
industry wastewater based on hybrid high rate anaerobic bio-system with 
immobilized Candida Rugosa fungus. )Dr. Sare Asli )PI) and Dr. Jeries Jadoun 
)Co-PI); Fund: MOEP; Grant Amount: 412,258 NIS, Project Duration: 3 years(.

بيولوجّية  عملّية  تطوير  إلى  ويهدف  البيئة،  حماية  وزارة  من  بتمويل  بحث  مشروع 
الهضم  طريق  عن  للمواصالت،  "النظيف"  الحيوّي  الغاز  إلنتاج  مستقّرة  تكنولوجّية 
ال  حيوّي  نظام  باعتماد  الغذائّية  الصناعات  الناتجة من  الصحّي  الصرف  لمياه  الاّلهوائي 

هوائي مهّجن مع فطرّيات Candida Rugosa مثّبتة.

3  Decentralised Composting in Small Towns "DECOST". )Prof. Isam 
Sabbah, and partners from Italy, Spain, Greece, Jordan and Plastine; Fund: 
ENI CBC MED PROGRAMME; Budget: 3,011,231 €, )GS part 192,075 €); 
Project Duration: 3 years(.

من  والعديد  الجليل  لجمعية  التطبيقية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
مختلفة  دول  ست  في  بحوث  ومراكز  النفايات،  ووكاالت  والبلديات  الفاعلة  المؤسسات 
في حوض البحر األبيض المتوسط منها ثالث دول في الشرق الوسط )فلسطين واألردن 
وإسرائيل( وثالث دول أوروبية )إسبانيا، إيطاليا واليونان(، بتمويل من قبل االتحاد األوروبي. 
يهدف المشروع إلى تطوير نظام غير مركزي إلدارة النفايات العضوية الصلبة والحد من 
هدر الطعام واالستفادة من معالجة النفايات العضوية بهدف تطوير خطة توجيهّية مع 

إمكانية نقل وإعادة تطبيق هذه التجربة في بلدان أخرى مستقباًل. 

2   Unity and diversity in nature and society. 
)Dr. Sare Asli )PI), Bethlehem University 
)PI); Center for Human Convergence, 
Bethlehem Palestine; Fund: EU Peace 
building Initiative )EUPI); Grant Amount: 
851,524.80 €, )GS part ~ 250,000 €; Project 
Duration: 3 years(.

مركز  الجليل،  جمعّية  بين  مشترك  بحث  مشروع 
التقارب بين الشعوب في بيت ساحور، وجامعة بيت 
لحم وبدعم من االتحاد األوروبّي. يتضّمن المشروع 
التنّوع  تبحث  وثقافّية  تربوّية  علمّية،  فّعالّيات 

البيولوجّي، والعالقة بالمجتمع وتراثه. 
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4  Tracking the dynamics of bioremediation processes in soil through integrated use of electrochemical anaerobic 
reactors and genomic based modeling. (Prof. Isam Sabbah, Dr. Katie Baransi-Karkaby, and PI partners from Israel and 
China; Fund: NSFC-ISF; Grant Amount: 1,049,607  NIS (Israeli team), (GS part 290,000 NIS, Project Duration: 3 years)).

نانجينغ  وجامعة  أبيب  تل  جامعة  السبع،  بئر  جامعة  فولكاني،  معهد  الجليل،  لجمعية  التطبيقية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحثّي  مشروع 
الزراعية الصينية. المشروع بتمويل من قبل المؤسسة اإلسرائيلية للعلوم ومؤسسة العلوم الطبيعية الوطنية الصينية. يهدف المشروع إلى 
النمذجة  نهج  الالهوائية وتطبيق  الكهروكيميائية  المفاعالت  بواسطة دمج  الخطرة  العضوية  بالملوثات  التربة  لتلوث  تطوير معالجة حيوية 
القائمة على الجينوم genome scale modeling approaches لدراسة تحلل الهيدروكربونات األروماتية )عائلة البنزين( في ظروف الهوائية.

5  ULTIMATE: indUstry water-utiLiTy for a sMarter wATer society. (Prof. Isam Sabbah and Dr. Katie Baransi-Karkaby; 
European partners; Fund: Horizon 2020; GS Grant Amount: 407,000 €; Project Duration: 3 years, starts in 2020).

يحشد مشروع ULTIMATE شراكة قوية بين جمعية الجليل وشركة أچروبيكس وشركة مكوروت اإلسرائيلية من جهة، وبين الشركات الصناعية، 
الرائدة ومقدمي خدمات المياه، والشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة، ومعاهد البحوث وشبكات التعاون في مجال  وشركات المياه 
المفوضية  بتمويل من قبل  الشركاء في دول متعددة وهو  28 من  المشروع  تنفيذ  األخرى. يشارك في  الجهة  العالمية من  المياه  صناعة 
إلى  باإلضافة  والبلدية(  )الصناعية  الصحي  الصرف  مياه  استخدام  وإعادة  تنقية  إلى  المشروع  يهدف   .Horizon برنامج  إطار  وفي  األوروبية 

استخراج الطاقة واستغاللها وإعادة استخدام المركبات القابلة لالستغالل ذات القيمة المضافة العالية الموجودة في مياه الصرف الصناعي.
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8  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: MOA; Budget: 1,500,000 NIS; GS 
Budget: 450,000 NIS).

العبرية، ومعهد  الجامعة  الجليل،  التطبيقية لجمعية  البحوث  مشروع بحث مشترك بين معهد 
فولكاني، بتمويل من وزارة الزراعة. يهدف إلى تغيير مبنى الدهنيات في غشاء الخلية بواسطة 

التغذية من أجل تحسين مناعة الحيوانات المنِتجة.

أبحاث جارية
6  Mitigating the toxic activity of emerging substances in municipal sludge and animal manures for soil amendment 

using a combined biological treatment and advanced oxidation process. (Dr. Nedal Massalha, Isam Sabbah - supervisor; 
Post doctorate scholarship; Fund MOST; Budget: 240,000 NIS; Project Duration: 2 years).

مشروع بحث لمعهد البحوث التطبيقية لجمعية الجليل ضمن منحة ما بعد الدكتوراة حصل عليها د. نضال مصالحة من قبل وزارة العلوم. يهدف 
المشروع إلى التخفيف من النشاط السام للمواد العضوية الدقيقة في مخلفات مزارع الحيوانات ومحطات معالجة المياه العادمة باستخدام 

المعالجة البيولوجية ممزوجة بعمليات األكسدة المتقدمة.

7  Sustainable Development of Agricultural, Natural and 
Heritage Resources of Bet Natufa Valley: Towards a UNESCO 
Biosphere Reserve. (Dr. Ramez Eid, Sari Asli - supervisor; Post 
doctorate scholarship; Fund MOST; Budget: 200,000 NIS; 
Project Duration: 2 years).

مشروع بحث لمعهد البحوث التطبيقية لجمعية الجليل ضمن منحة ما بعد 
الدكتوراه حصل عليها د. رامز عيد من قبل وزارة العلوم. يهدف المشروع 
فحص التنمية المستدامة للموارد الزراعية والطبيعية والتراثية في وادي 
بيت ناتوفا: نحو محمية لليونسكو للمحيط الحيوي. سيسرد التقرير جميع 
المواقع الطبيعية والثقافية المحلية المهمة في سهل البطوف والتي 
يمكن أن تكون األساس إلعالن محتمل في المستقبل كمحمية للمحيط 
الحيوي من قبل اليونسكو، وهي خطوة من شأنها أن تقدم إلى حد كبير 

أول اقتراح خطط تطبيقية للبحث.
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9  Advanced wastewater treatment using a novel hybrid anaerobic membrane 
bioreactor and biomass immobilized foam )Dr. Katie Baranci-Karkaby, Prof. Isam 
Sabbah- supervisor; Post doctorate scholarship from MOST; Budget: 100,000 NIS; Project 
Duration: one year(.

د.  الدكتوراه حصلت عليها  الجليل ضمن منحة ما بعد  التطبيقية لجمعية  البحوث  مشروع بحث لمعهد 
كيتي برانسي -كركبي من قبل وزارة العلوم. يهدف المشروع إلى تطوير نظام لعالج مياه عادمة يدمج 
طرق فيزيائية )ترشيح من خالل غشاء خاص( مع طرق بيولوجية )بكتيريا الهوائية( لزيادة فعالية المعالجة 

وإنتاجية الطاقة بشكل بيوغاز )غاز بيولوجي(.

10  Isolation and identification of antibacterial and anti-virulent compounds with 
therapeutic potential against Helicobacter pylori )PI: Dr. Jeries Jadoun; Prof. Hassan 
Azaizeh )Co-PI), Dr. Sari Asli Fund: MOAG; Budget 1,000,000 NIS; Project Duration: 3 years(.

ز"، مشترك بين معهد البحوث التطبيقية لجمعية الجليل وبين معهد  مشروع بحث في إطار برنامج "تميُّ
فولكاني، والجامعة العبرية، بتمويل من وزارة الزراعة. يهدف إلى عزل وتحديد مبنى مواد طبيعية من 

نباتات معينة مضادة لبكتيريا هيليكوباكتر بيلوري.

11  Willow )Salix Spp.(: a New Forage Resource for Sami-arid Zone" )PI: Prof. Hassan 
Azaizeh; Fund: MERC; Budget 581,000 $, for GS: $95,450(.

واإلرشاد  للبحث  الوطني  المركز  الجليل،  لجمعية  التطبيقية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
للعلوم  األردن  جامعة  البيطري،  للطب  كمرون  معهد  فولكاني،  معهد   ،)NCARE( االردن  في  الزراعي 
الشرق  في  اإلقليمي  التعاون  مؤسسة  من  بتمويل  المتحدة(،  )الواليات  كورنيل  وجامعة  والتكنولوجيا 
األوسط )MERC(. يهدف إلى تنمية شجيرات الصفصاف األردني واإلسرائيلي، في المناطق شبه القاحلة، 

ا كمورد للعلف مع تعزيز الخصائص الغذائية والصحية للصفصاف. ا وبيئيًّ بطريقة مستدامة اقتصاديًّ

12  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(. 

األلماني  الفيدرالي  المعهد  الجليل،  لجمعية  التطبيقية  البحوث  معهد  بين  مشترك  بحث  مشروع 
والوزارة  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  قبل  من  مشترك  بتمويل  األلماني،  المياه  ومعهد  للهيدرولوجيا 
االتحادية األلمانية للتعليم والبحوث )MOST-BMBF(. يهدف إلى تحسين المعالجة التحت سطحية على 
أساس فهم متعمق للظروف الفيزيائية والكيميائية الميكروبية المؤاتية فيما يتعلق بإزالة الملوثات 

العضوية الدقيقة ومسببات األمراض التي تنتقل عن طريق المياه العادمة.
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13  The study of Polyphenols from Olive Mill Wastewater as sunscreen )Dr. Manal Haj-
Zaroubi )PI), Prof. Hassan Azaizeh; Project for MSc student(.

إلى  يهدف  االستيعاب.  وزارة  من  بتمويل  الجليل،  لجمعية  التطبيقية  العلوم  لمعهد  بحث  مشروع 
إنتاج مسحوق طبيعي من عكر الزيتون للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يساهم 

بتخفيف التلوث البيئي الناتج من صرف عكر الزيتون إلى البيئة.

14  Rapid identification of new anti-diabitic agents from natural sources with the 
help of a computerized method )Prof. Anwar Rayan, GS; Dr. Mezied Falah; Dr. 
Amir Bashkeen, Western Galilee Medical Center – Nahariya, Fund: Ministry for the 
Development of the Periphery, the Negev and the Galilee; Budget: 120,000 NIS; GS 
Budget: 48,000 NIS; Project Duration: two year(.

مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيقية لجمعية الجليل والمركز الطبي الجليل الغربي 
نهاريا، بتمويل من وزارة تطوير الجليل والنقب. يهدف البحث إلى اكتشاف مواد جديدة مضادة لمرض 

السكري من مصادر طبيعية باستخدام طرق محوسبة. 

15  Development of polymers that inhibit mutant protein expression in pancreatic 
cancer cells KRAS )Prof. Anwar Rayan, GS; Dr. Ayelet Shai; Dr. Mezied Falah, Western 
Galilee Medical Center – Nahariya, Fund: Ministry for the Development of the 
Periphery, the Negev and the Galilee; Budget: 120,000 NIS; GS Budget: 45,000 NIS; 
Project Duration: two year(.

مشروع بحث مشترك بين معهد البحوث التطبيقية لجمعية الجليل والمركز الطبي الجليل الغربي 
تعيق  جديدة  بوليمرات  تطوير  إلى  البحث  يهدف  والنقب.  الجليل  تطوير  وزارة  من  بتمويل  نهاريا، 

التعبير البروتيني للجين الطافر KRAS في خاليا سرطان البنكرياس.

16  A new derivative of Texan is safer for effective treatment of lung cancer - a drug 
with fewer side effects )Prof. Anwar Rayan, GS; Fund: Israel Cancer Association )ISA) 
Budget: 75,000 NIS, Project Duration: two year(.

السرطان.  مكافحة  جمعية  من  بتمويل  الجليل،  لجمعية  التطبيقية  البحوث  لمعهد  بحث  مشروع 
يعمل البحث على دراسة مشتق جديد لمادة التاكسول والذي يعتَبر أكثر أماًنا وفعالية لعالج سرطان 
الرئة. البحث بمرحلة فحوصات في الجسم الحي على الفئران لدراسة العوارض الجانبية ومقارنتها 

مع عوارض دواء التاكسول.
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1. Dong, S., Page, M.A., Massalha, N., Hur, A., Hur, K., Bokenkamp, K., Wagner, E.D., Plewa, M.J., 2019. Toxicolog-

ical Comparison of Water, Wastewaters, and Processed Wastewaters. Environ. Sci. Technol. 53, 9139–9147. 
https://doi.org/10.1021/acs.est.9b00827. IF=7.149

2. Yanuka-Golub K., Baransi-Karkaby K., Szczupak A., Reshef L., Rishpon J., Shechter R., Gophna U.; Sabbah. I. “An elec-

trode-assisted anaerobic digestion process for the production of high quality biogas”. Water Science and Technology, 
2019, 79.11: 2145-2155. IF= 1.247

3. Baransi-Karkaby K., Bass M., Freger V. “In Situ Modification of Reverse Osmosis Membrane Elements for Enhanced 
Removal of Multiple Micropollutants”. Membranes 2019, 9)2), 28. Open Access Journal CiteScore 2018 )Scopus): 3.28.

4. Anwar Dawas, Samy Abu-Salih, Isam Sabbah, Ali Nejidat, Carlos G Dosoretz, Controlling nitritation in a continuous 
split-feed/aeration biofilm nitrifying bioreactor, Bioresource technology, 288, 2019 )IF=6.669(.

. 5 Satheeja Santhi, V., Salame, L., Muklada, H., Azaizeh, H., Haj-Zaroubi, M., Awwad, S., Landau, S.Y., Glazer, I. 2019. Toxicity 
of phenolic compounds to entomopathogenic nematodes: A case study with Heterorhabditis bacteriophora exposed 
to lentisk )Pistacia lentiscus) extracts and their chemical components. Journal of Invertebrate Pathology 53-160:43

doi.org/10.1016/j.jip.2018.12.003(.

6. Jadoun, J., Saad, O., and Azaizeh, H. 2019.  Fate of bacterial indicators and Salmonella within biofilm devel-

oped on ultrafiltration membranes treating secondary effluents of domestic wastewater. Scientific Reports 8)1(. 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-36406-z.  

7.  Landau, S. Y., Satheeja Santhi, V., Glazer, I., Salame, L., Muklada, H., Haj Zaroubi, M., Awwad, S., Markovics, A., Azaizeh, 
H. 2019. Can an entomopathogenic nematode serve, by proxy to strongyles, in assessing the anthelmintic effects of 
phenolic compounds?  Experimental Parasitology 209. 107881. Doi.org/10.1016/j.exppara.107881.

8. Alisa Komsky-Elbaz, Moty Saktsier, David Biran, Nurit Argov-Argaman, Hassan Azaizeh, Yan S. Landau and Zvi Roth. 
2019. Pistacia lentiscus polyphenol-enriched feed alleviates atrazine-induced toxicity in bovine spermatozoa. Che-

mospher. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124858.

9. Mizied Falah, Mahmoud Rayan, and Anwar Rayan. )2019(. A novel paclitaxel conjugate with higher efficiency and 
lower toxicity: A new drug candidate for cancer treatment. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4965; doi:10.3390/ijms20194965. 
)Thompson Impact Factor = 4.183(. )Type: research article(.

مقاالت تم نشرها في مجالت علمية 
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10. Vika Gabe, Tomas Kacergius, Saleh Abu-Lafi, Mouhammad Zeidan, Basheer Abu-Farich, Mahmud Masalha, and An-
war Rayan. )2019(. Suppressive Effects of Octyl Gallate on Streptococcus mutans Biofilm Formation, Acidogenicity 
and Gene Expression. Molecules. 24)17), 3170, doi:10.3390/molecules24173170. (Thompson Impact Factor = 3.06).   
)Type: research article)

11. Beny Da’adoosh, David Marcus, Anwar Rayan, Fred King, Jianwei Che and Amiram Goldblum )2019(. “Discover-

ing highly selective and diverse PPAR-delta agonists by ligand based machine learning and structural modeling”. 
Scientific Reports. 9:1106 | https://doi.org/10.1038/s41598-019-38508-8. (Thompson Impact Factor = 4.122).
)Type: research article)

12. Vika Gabe, Tomas Kacergius, Saleh Abu-Lafi, Povilas Kalesinskas, Mahmud  Masalha, Mizied Falah, Basheer Abu-
Farich, Andrius Melninkaitis, Muhamed Zeidan, and Anwar Rayan. )2019(. Inhibitory capacity of ethyl gallate on Strep-

tococcus mutans biofilm formation by optical profilometry and gene expression analysis. Molecules. 2019, 24)3), 529; 
doi:10.3390/molecules24030529. (Thompson Impact Factor = 3.098).   )Type: research article(.

13. Marei Sammar, Basheer Abu-Farich, Ibrahim Rayan, Mizied Falah, and Anwar Rayan. )2019(. Correlation between 
cytotoxicity in cancer cells and free radical-scavenging activity: In vitro evaluation of 57 medicinal and edible plant 
extracts. Oncology Letters. 18: 6571-6563. (Thompson Impact Factor = 1.871).   )Type: research article(.

14. Saleh Abu-Lafi, Baraa Rayan, Sleman Kadan, Malek Abu-Lafi, Anwar Rayan, )2019(. Anticancer activity and phyto-

chemical composition of wild Gundelia tournefortii. Oncology letters. 17)1): 717-713. (Thompson Impact Factor = 
1.871). )Type: research article(.

15. Mahmoud Rayan, Ziyad Abdallah, Saleh Abu-Lafi, Mahmud Masalha and Anwar   Rayan )2019(. “Indexing natural 
products for their antifungal activity by filters-based approach: Disclosure of discriminative properties”, Current 
Computer-Aided Drug Design. 15)3): 242-235. doi: 10.2174/1573409914666181017100532. [Epub ahead of print]. 
(Thompson Impact Factor = 1.2).  )Type: research article(.

16.  Saleh Abu-Lafi, Mahmoud Rayan, Mahmud Masalha, Basheer Abu-Farich, Hashem Al-Jaas, Malek Abu-Lafi, and 
Anwar Rayan. )2019(. Phytochemical composition and biological activities of wild Scolymus maculatus L. Medicines, 
2019, 6, 53; dio:10.3390/medicines6020053. )Type: research article)
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. 1 Dr. Katie Baransi-Karkab, Mahdi Hasanen, Sharihan Muhsein, Nidal Massalha, Isam Sabbah, “Innovative ex-situ 
biological biogas upgrading using immobilized biomethanation bioreactor )IBBR((”. 3rd IWA resource recovery 
conference. Venice, Italy, on September 2019 ,12-8. )Oral presentation(. 

. 2 Dr. K. Baransi-Karkaby, “Innovative in-situ biological biogas upgrading using high rate up flow anaerobic polyfoam 
bioreactor )UAPB(”. 16th IWA word congress on anaerobic digestion. Delft the Netherland, June 2019 ,26-23. )Oral and 
poster presentation(.

. 3 Prof. I. Sabbah, D.F.C. Dias, J.M. Ribeiro, M. Hassanin, M. Massalha, J.M.M. Santos, N .Massalha, S. Shmulevich, A. 
Aharoni, A. Oehmen, High rate immobilized anaerobic system treating wastewater- evaluation and simulation at a 
pilot-scale system. 3rd IWA resource recovery conference. Venice, Italy, on September 2019 ,12-8. )Oral presentation(.

. 4 Prof. Isam Sabbah: Anaerobic treatment of wastewater in the context of circular economy, Nawe Yaar, 2019/1/21 
)Oral presentation(.

. 5 Prof. Hassan Azaizeh, “Production of biochar and activated biochar from olive mill solid waste for the removal of 
heavy metals and calcium from water”. The 7th International Conference on Sustainable Solid Waste Management, 
June 2019 ,29-26, Heraklion, Greece. )Oral presentation(.

. 6 Prof. Hassan Azaizeh, “Effect of water quality irrigation on the composition and quality of secondary metabolites 
of Salix plants used for the control of parasites nematodes”. Cost Action Meeting CA16230, Ghent, Belgium. )Oral 
presentation(.

. 7 Heba Abutayeh (PhD student), “Microwave Pretreatment of Olive Mill Solid Waste for Bioethanol and Biosorbent 
Production”. 16th Annual International Conference of Young Scientists on Energy Issues. Lithuanian Energy Institute, 
Cyseni 2019, May 24-23, Kaunas, Lithuania. )Oral presentation(.

. 8 Heba Abutayeh (PhD student), “Olive Mill Solid Waste As a Feedstock for Bio-Ethanol and Bio-Sorbent Production”. 
10th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro-Industries. Agro’ 2019 June 2019 ,21-19, 
Rhodes, Greece. )Oral presentation(.

. 9 Dr. Manal Haj-Zaroubi, “Natural Sunscreen from Olive Mill Waste Water”. Regional Scientific Cooperation Meeting, 
June 2019 ,30, Dead Sea, Jordan. )Poster presentation(.

. 10 Dr. Asli Sare, “Salt- tolerance in cereal plant”. Cost Action Meeting CA16123, Milan Italy. September 2019 ,20-18.

عروض في مؤتمرات وورشات عمل
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. 11 Dr. Jeries Jadoun, “Involvement of wastewater treatment systems in environmental dissemination of antibiotic 

resistant bacteria and antibiotic resistant genes”. The annul R&D meeting, The Galilee Society, ShefaAmr, October 

10, 2019 )Oral presentation(.

12. Dr. Nidal Massalha, “Water disinfection processes in hydroponics agriculture: Reducing toxicity of disinfectants”. 

The annul R&D meeting, The Galilee Society, ShefaAmr, October 10, 2019 )Oral presentation(.

13. Dr. Riad Abu Elhejah, “Teaching science in the 21st century”. The annul R&D meeting, The Galilee Society, She-

faAmr, October 10, 2019 )Oral presentation(.

14. Dr. Ramez Eid, “The Forgotten Arab puplic regions )MOSHA( )مشاع(: Environmental Anthropology in the Netofa Val-

ley”. The annul R&D meeting, The Galilee Society, ShefaAmr, October 10, 2019 )Oral presentation(.

15. Dr. Sare Asli, “Preliminary experiment and its importance in student research”. The annul R&D meeting, The Galilee 

Society, ShefaAmr, October 10, 2019 )Oral presentation(.

. 16 Prof. Isam Sabbah, “Immobilized biomass system treating domestic wastewater for energy saving/production: 

evaluation of long-term high-rate anaerobic pilot-scale system”. The annul R&D meeting, The Galilee Society, 

ShefaAmr, October 10, 2019 )Oral presentation(.

17. Anwar Dawas )PhD student(, “The effect of oxygen profile on the bacteria community in a fixed bed partial nitration 

reactor”. The annul R&D meeting, The Galilee Society, ShefaAmr, October 10, 2019 )Oral presentation(.

18. Sabreen Haj-Awad )MSc student(, “The use of olive mill wastewater as growth medium for industrial production of 

bacteria and yeasts”. The annul R&D meeting, The Galilee Society, ShefaAmr, October 10, 2019 )Oral presentation(.

19. Hussain Jradat )MSc student(, “Production of activated carbon from olive mill solid waste for the removal of calcium 

and nitrogen from contaminated water”. The annul R&D meeting, The Galilee Society, ShefaAmr, October 10, 2019 

)Oral presentation(.

. 20 Dr. Nidal Masallha, “Advanced control methods for irrigation”. A seminar for farmers from Israel and Jordan. The 

Towns Association for Environmental Quality-Agan Beit Natufa )TAEQ(. June 12 ,2019.
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1. Shilev, S., Azaizeh, H., Vassilev, N., Georgiev, D., Babrikova, I. 2019. Interactions in soil-microbe-plant system: adapta-

tion to stressed agriculture.  In: Microbial Interventions in Agriculture and Environment, Dhananjaya Pratap Singh, 
Vijai KumarGupta, and RatnaPrabha, Eds.Springer Link, Volume 1, pp 131-171.

2. Shilev, S., Azaizeh, H., Angelova, D. 2019. Biological treatment: a response to the accumulation of biosolids. In: Micro-

bial Interventions in Agriculture and Environment,  Dhananjaya Pratap Singh, Vijai Kumar Gupta, and Ratna Pra-

bha, Eds.Springer Link, Volume 2, pp 149-178.

Published Books or book chapters

Registered Patents
US Patent Application 

ANTI-MICROBIAL COMPOSITIONS

Inventor)s(: AZAIZEH, Hassan et al.

Assignee)s(: THE STATE OF ISRAEL, MINISTRY 
OF AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT, AG-
RICULTURAL RESEARCH ORGANIZATION )ARO( 
)VOLCANI CENTER( and THE NATIONAL SOCI-
ETY FOR HEALTH RESEARCH & SERVICES )R.A.(

US Serial No.: 62/794,731

US Filing Date: January 21, 2019

Your Reference: 4501693542 - 06JAN19

Our Reference:  P-580665-USP 

مؤتمرات نظمها أو شارك فيها 
معهد البحوث التطبيقية

1 أجرى المعهد مؤتمره العلمي السنوي بتاريخ 10.10.2019 لعرض آخر مستجدات األبحاث الجارية بمجال البيوتكنولوجيا البيئية والذي تناول 
المياه العادمة، النفايات الزراعية، والنباتات الطبية مع التركيز على كيفية كسب وتطبيق مهارات البحث العلمي الموجهة لجمهور المعلمين 
والطالب في المدارس العربية في البالد. تخلل المؤتمر عرض ملصقات ألبحاث المركز باإلضافة إلى ورشات عمل. هذا وشارك في المؤتمر ما 

يقارب المائتي مشاركة ومشارك من معلمي المدارس، باحثين، مفتشي العلوم، وممثلين من وزارة التربية والتعليم.

2 شارك المعهد في مؤتمر الماء السنوي لكلية تل-حاي لذي ُعقد بتاريخ 16.05.2019. حيث تناول المؤتمر موضوع المياه والبيئة باألخص 
جداول المياه بمحيط بحيرة طبريا. شارك في المؤتمر ما يزيد عن 180 طالًبا وباحًثا في مجال المياه. 

وطرق  أساليب  »تطوير  المؤتمر  تناول  ليتوانيا.  في  فيلنيوس  جامعة  مع  بالتعاون  دولي  مؤتمر  في  المعهد  شارك   8.07.2019 بتاريخ   3
جديدة للتخلص من الميكروبات. استمر المؤتمر لمدة يومين في كلية الطب جامعة فيلنيوس وحضره حوالي 90 شخًصا من الباحثين والطالب 

والممثلين األكاديميين.
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1. Dr. Peter Siman, Innovation Department Manager & Project 
Manager @ Polyram, Moshav Ra-On, Israel Cross. Lecture 
Title: Talk Within Chemistry Disciplins. 
April 04, 2019.

2. Prof. Mohammad Hugerat, Academic Arab College of Educa-

tion. Lecture title:  The Future of Science Teaching. 
October 10, 2019.

3. Dr. Mahmud Diab, Department of Geological & Environmen-

tal Sciences, Ben Gurion University. Lecture title: Calcareous 
Foraminiferal Shells as a Template for the Formation of 
Hierarchal Structures of Inorganic Nanomaterials. 
June 27, 2019.

Guest seminar speakers of 2019
at the Galilee Society

محاضرات وندوات في الجمعية 

لطاقم  أبحاثهم  لعرض  وخارجها  البالد  في  المختلفة  البحوث  معاهد  في  العلماء  كبار  دائم  بشكل  التطبيقية  البحوث  معهد  يدعو 
المعهد من أجل االطالع على أهم المواضيع البحثية الحالية وتوفير فرص التعاون بينهم وبين باحثي المعهد. تم هذا العام استضافة 

باحثين حيث تحدثوا حول المواضيع التالية:
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معهد 
البحوث 

االجتماعية 
التطبيقية 

"ركاز"

معهد البحوث االجتماعية "ركاز" هو مركز إحصائي متخصص بدراسة ومسح الظواهر 
البالد.  بالمجتمع الفلسطيني في  الخاصة  االجتماعية، االقتصادية، الصحية والبيئية 
تكمن أهمية هذه المسوح في كونها شاملة وعميقة، تشّخص الواقع وتبحث في 
تمهيًدا  طرحها،  يتم  التي  الظواهر  على  التأثير  ذات  المحيطة  والعوامل  الظروف 

لوضع السياسات واتخاذ القرارات الالزمة لرسم الخطط التنموية المستقبلية.

مسح العنف المجتمعي 2018
في  العربي  المجتمع  في  والجريمة  المجتمعي  العنف  ظواهر  تنامي  ظل  في 
السنوات األخيرة، قام مركز البحوث االجتماعية بتنفيذ دراسة ميدانية واسعة ومسح 
شامل حول العنف المجتمعي والجريمة في المجتمع العربي من أجل توفير قاعدة 
بيانات محتلنة حول هذه الظواهر. ويأتي هذا المسح استمراًرا إلستراتيجية جمعية 
الجليل في رصد واقع مجتمعنا وتوفير قاعدة البيانات المطلوبة والمحتلنة من أجل 
تطوير الخطط العملية الالزمة. يتميز هذا البحث بشموليته حيث يرصد ظاهرة العنف 
العنف  لممارسة  الميول  إلى قياس  أيًضا  ويتطرق  المشاهدة،  أو  التعرض  من حيث 
والممارسة الفعلية له. كما يوفر كافة المعلومات التي تتيح للمهتمين والباحثين 
المتغيرات  بين  العالقات  وفحص  ربط  في  المعّمق  اإلحصائي  التحليل  والمخططين 

االجتماعية، االقتصادية، التربوية واألسرية في سياق العنف وأشكاله.

18
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مشروع بحث حول نجاعة عالج األمراض المزمنة في المجتمع العربي 
في الشمال

تشير المعطيات إلى تزايد نسبة اإلصابة باألمراض المزمنة كمرض السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية وضغط الدم المرتفع وغيرها في 
المجتمع العربي في العقد األخير. من جهة أخرى تظهر نسب مرتفعة من الوفيات نتيجة هذه األمراض وتعقيداتها وتظهر فجوات كبيرة في 
هذه المعطيات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي عامة وفي مناطق األطراف خاصة )الشمال والجنوب(. يهدف هذا البحث إلى فحص 
وتقييم نجاعة العناية والعالج المقدم لفئة المسنين )جيل 65 فما فوق( الذين يعانون من مرض السكري وضغط الدم المرتفع في منطقة 

الشمال والفروقات بين العرب واليهود من وجهة نظر أطباء العائلة في المجتمع.

مؤتمر "في مهب العنف" 
ُعقد المؤتمر في تاريخ 12.06.2019 بهدف عرض ومناقشة نتائج مسح 

العنف المجتمعي الواسع الذي شمل معلومات حول ما يقارب الـ 8 آالف 

فرد. يعتبر هذا المسح بمثابة المسح األوسع واألشمل الذي أجري في 

الجغرافية وبلداته  البالد بكل مكوناته، مناطقه  العربي في  المجتمع 

الجمهور  منظور  من  الواقع  برصده  يتميز  لكونه  باإلضافة  المتنوعة. 

العربي نفسه متطرًقا إلى االعتداءات ومدى التعرض لها، مشاهدتها 

وممارستها، المواقف واآلراء حول العنف وطرق التعامل معه والميل 

لممارسته، الجهات واألطر المسؤولة عن انتشار العنف وعن مكافحته، 

الجريمة المنظمة واستعمال السالح إضافة إلى رأس المال االجتماعي 

والعديد من المؤشرات االجتماعية واالقتصادية للفرد واألسرة.
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تطوير الشراكة والتعاون مع دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل 

استمراًرا لتوطيد الشراكة مع دائرة االحصاء المركزية في إسرائيل ُعقد لقاء عمل مع طاقم دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل في مكاتبهم 
في حيفا، حيث عرض طاقم دائرة اإلحصاء خالل اللقاء عمله ونشاطاته من خالل األقسام المختلفة في كل ما يتعلق بالتطورات الحاصلة في 
دائرة اإلحصاء المركزية والمتعلقة بالسبل المتاحة في استعمال البيانات اإلحصائية. اخُتتم اللقاء بجلسة حول تطوير سبل التعاون المستقبلي 
بين المؤسستين في سبيل إتاحة البيانات اإلحصائية لجمهور المهتمين والباحثين واألكاديميين خاصة فيما يخص المعطيات واإلحصائيات حول 

المجتمع العربي، لكون دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائيل تفتقر لوجود معطيات خاصة حول المجتمع العربي.

مؤتمر "مرض السكري: المستجدات 
والتحديات في العالج في المجتمع 

العربي"
تعتمد  أبحاث  نتائج  عرض  بهدف   20.6.2019 تاريخ  في  المؤتمر  هذا  عقد 

عرض  إلى  إضافة  المركز  في  أجري  الذي  البيئي  الصحي  المسح  معطيات 

المرضى  تواجه  التي  والتحديات  السكري  مرض  عالج  في  المستجدات 

والطواقم الصحية في المجتمع. شارك في هذا المؤتمر العديد من الطواقم 

الطبية والصحية والباحثين إضافة إلى عدد من المهتمين بالموضوع.
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مهرجان "علم البيانات" 
أن تحقق  التي من شأنها  اإلنسان  البيانات في حياة  نظًرا ألهمية 

تنمية مجتمعية مستدامة في مناٍح عدة، إذ تخدم بالتالي المصلحة 

ومعالجة  والعلمي  التكنولوجي  تطوره  في  لمجتمعنا  العامة 

كافة الظواهر والقضايا التي يعيشها مجتمعنا. شارك الباحث أحمد 

بمبادرة  البيانات"  "علم  مهرجان  في  الجمعية  عام  مدير  الشيخ، 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني كجزء من تأكيدنا في جمعية 

العمل  أهمية  على  االجتماعية  للبحوث  ركاز  مركز  وفي  الجليل 

البياني واإلحصائي الذي يقوم به المركز راصًدا واقع مجتمعنا في 

الداخل مما يعانيه من قضايا حارقة حيت تساهم هذه البيانات في 

بناء برامج عمل للحد والتخلص من القضايا الشائكة مثال آفة العنف 

التي يعاني منها مجتمعنا في اآلونة األخيرة والتي تطرقنا إليها 

في مسحنا األخير "العنف المجتمعي". 

توقيع مذكرة تعاون بين 
جمعية الجليل ومركز اإلحصاء 

الفلسطيني لعام 2020  
إن ضرورة استثمار البيانات وضرورة استخدام هذه البيانات من ِقبل 
الباحثين إلعداد دراسات متخصصة حول مجتمعنا العربي والذي هو 
امتداد للتعاون المشترك بين ”ركاز" ومركز اإلحصاء الفلسطيني منذ 
أكثر من أربعة عشر عاًما. بناء على ما تقدم فقد وقع " ركاز " في 
جمعية الجليل مذكرة تعاون بينه وبين مركز اإلحصاء الفلسطيني 
العام  تنفيذه في  والمتوقع  الثاني  البيئي  الصحي  المسح  لتنفيذ 
الجهاز  مع  اإلستراتيجية  الشراكة  المذكرة  هذه  تؤكد   .2020

البيانات حول الفلسطينيين  المركزي لإلحصاء الفلسطيني، لتوفير 
عالية.  بيانات  وجودة  علمية  منهجية  اتباع  خالل  من  الداخل   في 
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مقاالت علمية تم نشرها في مجالت عالمية
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مركز 
العدل 
البيئي

ينظر مركز العدل البيئي إلى األمن البيئي على أنه حق من حقوق اإلنسان األساسية التي يجب 
أن تتوفر لجميع المواطنين على قدم المساواة مّما يتيح لهم العيش الكريم في محيط صحي 
مستدام. من هنا يعمل المركز على دفع وتعزيز القيم واألنماط السلوكية البيئية لدى الجمهور، 

وإلى تعميق الوعي والمناصرة إلحقاق الحقوق البيئية للمجتمع الفلسطيني في البالد. 

تمكين السلطات المحلية العربية - معاناة 
البلدات العربية من الظروف البيئية المتدنية!

ضمن عمل جمعية الجليل منذ سنوات في تمكين السلطات المحلية العربية لتنمية وتحسين 
الظروف البيئية والصحية في المجتمع العربي في البالد، نظم مركز العدل البيئي في جمعية 
الجليل استكمااًل لموظفي مجلس محلي الكعبية طباش حجاجرة، تحت عنوان "تذويت مبادئ 
لجان  لتعيين  الجمعية  العربية ". من خالل االستكمال دعت  المحلية  السلطات  البيئة في عمل 
بيئة وتفعيلها، إذ تشّكل هذه اللجان آلية جيدة لمعالجة قضايا البيئة ومشاركة الجمهور. تطرق 
أجل  المحلية من  السلطات  آليات في  وبلورة  بالبيئة  ُتعنى  تكوين هيئات  إلى  أيًضا  االستكمال 
الدفع بقضايا البيئة والتنور البيئي، اإلشعاعات، رصد المكاره البيئية وُنظم المعلومات الجغرافية. 
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المناصرة والمرافعة في قضايا العدل البيئي – الحدائق العامة 
والعكوب كنموذج

ضمن عملنا طويل األمد في رصد السياسات والممارسات البيئية غير العادلة والتصدي لها، استمر المركز خالل العام في رصد الحاالت التي تّم 

فيها انتهاك حق المواطنين العرب في الدخول إلى الحدائق العامة والمرافعة أمام الهيئات المعنية المختلفة ومن ضمنها وزير الداخلية. 

أما بالنسبة لسياسة منع قطف "العكوب" فقد قام المركز بمساءلة سلطة الطبيعة والتي من جهتها صرحت أنها تقوم بإعادة النظر في هذه 

السياسة. يجدر الذكر أن هناك تطورات في الموضوع، إال أنه لم ُيحسم بعد. 

الخط البيئي- تلقي شكاوى المواطنين العرب 
استمر المركز في تلقي شكاوى المواطنين العرب في مواضيع بيئية وتقديم العون لحلها سواء من خالل المرافعة أمام الهيئات المختلفة 

ذات الصلة أو من خالل مرافقة وإرشاد المواطنين أنفسهم التخاذ الخطوات الالزمة. ويجدر الذكر أن أبرز القضايا التي تّمت معالجتها خالل العام 

تعلقت بإخالء النفايات وحرقها. 

نشر المعلومات وتعميق 
المعرفة والوعي في مواضيع 

البيئة والعدل البيئي
لدى  المعرفة  وتعميق  المعلومات  بنشر  المركز  يقوم 

الجمهور، من خالل مشاركة المقاالت والمسوحات واألبحاث 

البيئي.  والعدل  بالبيئة  تتعلق  مختلفة  أخرى  ومنشورات 

الشباب  حول  المصغر  البحث  نتائج  العام  هذا  منها  نذكر 

والسياسة،  التراث  بين  ما  العكوب  والبيئة،  الفلسطينيين 

والحدائق العامة.  
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العام  من  األخير  الربع  في  المركز  بدأ 
عليه  العمل  سيمتد  لمشروع  بالتحضير 
إلى  يرمي  والذي  القادمة  السنوات  خالل 
المساهمة في تحقيق مجتمع فلسطيني 
عادل ومستدام. يرتكز المشروع، في توجهه 
الفلسطيني  التراث  إحياء  إعادة  على  العام، 
البيئية  االستدامة  وأنماط  بعناصر  الغني 
بما يتالءم مع العصر. ضمن المشروع، يعمل 
في  االستدامة  عناصر  بحث  على  المركز 
التراث الفلسطيني ومشاركة هذه المعرفة 
مع الهيئات واألجسام ذات الصلة. نذكر على 
سبيل المثال مشاركة الجمهور بالمعلومات 
كوقود  الجفت  أهمية  حول  واألبحاث 
قديمة  حلول  الشتاء،  فصل  في  للتدفئة 
وآبار  كالحواكير  الفيضانات  لمشكلة  حديثة 
الجمع وغيرها من الحلول المتاحة لمعضالت 
يعمل  والمجتمع.  األفراد  تواجه  بيئية 
المركز بشكل معمق على الحد من ظاهرة 
شاملة  حملة  خالل  من  وذلك  الطعام  هدر 
مجموعات  تمكين  تتضمن  والتي  "دايمة" 
المضمار،  هذا  في  تغيير  كوكيالت  نسائية 
مع  والعمل  عامة  للجمهور  الوعي  رفع 

مؤسسات للحد من هذه الظاهرة. 

العودة إلى الجذور – نحو مجتمع فلسطيني عادل ومستدام 
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مركز 
الحقوق 
الصحية

الحق في الصحة هو حق أساس ضمنته القوانين والمواثيق الدولية، إال أن منالّية هذا الحّق تختلف 
من منطقة إلى أخرى وتتأثر بمدى الُبعد عن المركز، مستوى الوعي، المستوى االقتصادي – 
االجتماعي، واالنتماء القومي.  تعمل جمعية الجليل، من خالل فعالياتها وشراكاتها المختلفة، 
على متابعة ومقارنة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين العرب ومتابعة الفجوات 
القائمة بين المركز واألطراف وبين المجتمعين، العربي واليهودي. هذا، إلى جانب عملها طويل 

األمد في التوعية والتثقيف الصحي، من خالل مشاريع عينية متنوعة. 

الخطة الحكومية متعددة المجاالت لتطوير 
صحة السكان العرب

في  أجري  الذي  البيئي  الصحي  المسح  نتائج  على  اعتماًدا  حثيث  بشكل  الجليل  جمعية  عملت 
"ركاز"، على دفع الجهات الحكومية للبدء بتطوير خطة شاملة متعددة السنوات لتحسين الوضع 
العمل  أوراق  من  عدًدا  الجمعية  قدمت  السياق  هذا  وفي  البالد.  في  العرب  للسكان  الصحي 
وشاركت في جميع لقاءات النقاش التي شارك فيها أيًضا عدد من المكاتب الحكومية، مؤسسات 
المجتمع المدني، المؤسسات األكاديمية وغيرها والتي أدت إلى بلورة خطة شاملة تم طرحها 
على طاولة وزارة المالية من أجل تمويلها. يذكر أن جمعية الجليل هي المؤسسة المركزية التي 

تعمل على مرافقة تقدم هذه الخطة خالل السنتين األخيرتين.
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حملة توعية إعالمية نحو الوقاية، التشخيص المبكر وعالج سرطان 
الثدي لدى النساء العربيات 

أصدرت الجمعية عدة منشورات عبر وسائل التواصل االجتماعي في شهر تشرين األول، الشهر العالمي للتوعية لسرطان الثدي. هدفت 
هذه المنشورات إلى التوعية وتوفير المعلومات ومناقشة جوانب مختلفة كمسببات المرض، اآلراء المسبقة حول المرض والكشف المبكر 

والعالج باإلضافة للوعي حول منالية الحصول على خدمات صحية الئقة ورفع الوعي للحقوق الصحية عامة. 

مؤتمر الجليل الخامس للمساواة في الصحة 
بالشراكة والتعاون مع المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل، منظمة شتيل وبلدية سخنين، عقد مؤتمر الجليل الخامس للمساواة في 
الصحة. ناقش المؤتمر كيفية استعمال التكنولوجيا والطب عن بعد. من خالل حلقة نقاش حول الصحة في الجليل في عصر التكنولوجيا، تطوير 
الصحة، الطب الشخصي والجماهيري، العالج عن بعد. باإلضافة لجلسات بمواضيع مختلفة حول المنظور الصحي واالجتماعي لظاهرة السمنة 

في الجليل، الصحة الجندرية، التحديات ونقص الخدمات وخدمات الصحة في الجليل.

مؤتمر تطوير الصحة في المجتمع العربي
استمراًرا للعمل المتواصل لتطوير الصحة والمساهمة في تحسين الوضع الصحي للمجتمع العربي، شاركت جمعية الجليل بالتنسيق والتعاون 
مع وزارة الصحة وبلدية باقة الغربية وجامعة تل أبيب في المؤتمر الصحي الدولي الذي عقد في باقة الغربية واستضاف عدد كبير من العلماء 
العالميين في مجال التغذية والغذاء. هدف المؤتمر لتعريف الضيوف بالثقافة العربية والوضع القائم فيما يتعلق بصحة العرب وانماط التغذية 
السائدة وأبعادها. وعن الوضع الصحي السيء للمجتمع العربي، خاًصة النسبة العالية واآلخذة باالرتفاع من االمراض المزمنة وإلى النهج غير 
الصحي للمجتمع العربي مثل التدخين والتغذية غير السليمة. كما تطرق إلى الفجوات القائمة بين المجتمع اليهودي والعربي وضرورة تطوير 

برامج حكومية من شأنها أن تعنى باالحتياجات الصحية للمجتمع العربي.  

شهر آذار هو شهر التوعية للوقاية والتشخيص المبكر لمرض 
سرطان األمعاء الغليظة )القولون(

المعلومات  توفير  التوعية،  خالل  من  الغليظة  األمعاء  سرطان  لمنع  مينعا"  "تساف  منظمة  أطلقتها  التي  بالحملة  الجليل  جمعية  شاركت 
حول مسببات المرض والتي تتعلق بالتغذية، نمط الحياة، االلتهابات المتكررة في األمعاء وعوامل وراثية وعائلية. باإلضافة للكشف المبكر، 

احتماالت الشفاء والعالج وأيًضا الوعي حول منالية الحصول على خدمات صحية الئقة ورفع الوعي للحقوق الصحية عامة. 
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مركز 
التثقيف 

العلمي 
المستدام

بادرت جمعية الجليل، منذ بداية العام 2019، إلى تأسيس وإنشاء مركز تثقيف علمي 
والمتطورة  القائمة  العلمية  المعرفة  نشر  على  المركز  يعمل  مستديم.  واجتماعي 
من خالل مالءمتها وإتاحتها للجمهور الواسع، مع التركيز على تطوير البحث العلمي 
بين جيل الشباب وتعزيز واستثمار رأس المال البشري في هذا المجال. يقوم المعهد 
المدارس،  طالب  المعلمين،  لجمهور  الموجهة  التعليمية  الفعاليات  من  بالعديد 
العاملين في البلديات والمجالس المحلية وذلك من خالل: عقد مؤتمرات، ورشات عمل، 
اشراف على وظائف بحثية، فعاليات لتذويت البحث العلمي بين الطالب، وتنفيذ دورات 

استكمال للمعلمين. 

فعاليات تعليمية وتربوية

تقديم خطة عمل الستصدار "رقم 
مؤسساتي" من وزارة المعارف

قام المركز بصياغة برنامج وخطة عمل الستصدار رقم مؤسساتي من وزارة المعارف 
وتنفيذ  المدارس  لطالب  موجهة  متنوعة  تربوية  فعاليات  تنفيذ  في  المركز  يخول 
وإجراء برامج استكمال لجمهور المعلمين. هذا وقد قدم طاقم المركز ما يزيد عن 140 
البلديات في مجاالت البحث العلمي، العلوم  محاضرة استكمال للمعلمين وموظفي 
بالمياه  المتعلقة  واألمراض  المياه  نوعية  الصحي،  الصرف  البيئي،  التثقيف  البيئية، 

وجودة البيئة.
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تطوير وبناء برامج تعليمية موجهة 
لطبقات عمرية مختلفة

دأب المركز على العمل المشترك مع معاهد أكاديمية رائدة في البالد في بناء وتطوير 
برامج تعليمية موجهة لطبقات عمرية مختلفة. إذ عمل على تعزيز الجهود التعاونّية 
مع معهد ديفيدسون التابع لمعهد وايزمان، ونّظم عدًدا من اللقاءات المهنية بهدف 
صياغة خطوط أّولّية لبرنامج عمل مشترك يتّم بموجبه تشغيل البرامج التعليمّية في 

المستقبل القريب في الشمال تحت رعاية جمعّية الجليل ومعهد ديفيدسون.

مشاريع بحث عالمّية ومحلّية ممّولة
حصل المركز على تمويل لمشروع حول التنوع البيولوجي بمشاركة جامعة بيت لحم 
شرائح  مع  المشروع  في  العمل  يتم  ساحور.  بيت  في  الشعوب  بين  التقارب  ومركز 

الطالب، المعلمين، المتدربين، وشرائح أخرى في المجتمع.

إرشاد تنفيذ وظائف بحث تنافسية في المدارس
عمل المركز على إرشاد طالب من شتى األجيال في تنفيذ وظائف بحث تنافسية مدرسية تعتمد على أبحاث جديدة وعصرية قابلة للتطبيق. حيث 

قام المركز بإجراء عشرات الفعاليات التعليمية في مجال البحث العلمي شارك فيها مئات الطالب من المراحل االبتدائية واإلعدادية والثانوية. 
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أيام قمة تعليمية في موضوع 
العلوم

نظم المركز ونفذ أيام قمة تعليمية في موضوع العلوم في عديد 
من المدارس العربية، كما وساهم في تنظيم وتنفيذ أيام قمة في 
مدارس أخرى، شارك فيها مئات الطالب العرب في نطاق المدرسة 

وفي البيئة القريبة.  

جوالت تعليمية في مجاالت 
العلوم والبيئة

 في إطار التعليم المنهجي والالمنهجي قام المركز بتنظيم جوالت 
في  العربية  المدارس  لطالب  والبيئة  العلوم  مجاالت  في  تعليمية 
بالمرحلة  بدًءا  المختلفة  التعليمية  المراحل  شملت  المنطقة، 

االبتدائية وحتى المرحلة الثانوية.

مساقات تدريسية المنهجية
قام  العلوم  وزارة  قبل  من  المقدمة  العلوم  سلة  مشروع  إطار  في 
المنهجية  تدريسية  لمساقات  اقتراحات  مجموعة  بتطوير  المركز 
قدمت  المختلفة  التعليمية  المجاالت  في  الطالب  إثراء  بهدف 
لقسم المعارف في السلطات المحلية العربية. تتميز تلك االقتراحات 
بتنويعتها العلمية لتضم مواضيع البحث العلمي والعلوم الدقيقة 
والفلك  الفضاء  وعلم  والكيمياء  والبيولوجيا  والبيوتكنولوجيا 

والرياضيات والفيزياء وغيرها من المواضيع العلمية. 

الفجوات  لسد  مقترحات  تقديم 
في امتحانات التقييم العالمية 

برامج  المعارف بخصوص تطوير  وزارة  إجراء جلسات مع قائمين من 
اليهودي في  والمجتمع  العربي  المجتمع  بين  الفجوة  تهدف لسد 

امتحانات التقييم العالمية. 



أعـضـاء 
الـهيئـة 
اإلدارّية
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أعضاء الهيئة اإلدارّية

الدكتور جمال دقدوقي

بروفيسور أشرف إبريق

االستاذة أفنان حاج علي

الدكتور إياد خمايسي

رئيس الهّيئة اإلدارّية لجمعّية الجليل. أخصائّي نفسّي مسؤول في لواء الّشمال. مدير مركز الخدمات 
الّنفسّية )كفركنا- بستان المرج(. مختّص في معالجة الّصدمات الّنفسّية والّضغط الّنفسّي. مدرب 

في "اليونيسيف" في مواجهة حاالت الطوارئ واألزمات.

الّتطبيقية.  العلوم  الّتخنيون- معهد  للكيمياء في  الكيمياء في معهد "شوليخ"  بروفيسور في 
في  عضًوا  كان  "هامبولدت".  مؤّسسة  من  "بيسيل"  جائزة  آخرها  الجوائز،  من  العديد  على  حاصل 
الهيئة اإلدارية للجمعية اإلسرائيلية للكيمياء بين السنوات 2009 و 2014. يعمل، منذ العام 2012، 
العالمية  االستشارية  الهيئة  وعضو  العلمية،  المجاّلت  من  العديد  في  الّتحرير  هيئات  في  عضًوا 

لمجّلة الكيمياء العضوية اآلسيوية )عضو الهيئة اإلدارّية حتى أيلول 2019(.

في  العمل  جودة  وتطوير  الجودة  إدارة  مجال  في  متخّصصة  واقتصادية.  تنظيمية  مستشارة 
المؤّسسات األهلية. لقب ثان في إدارة الجودة، وفي االستشارة التنظيمية من جامعة حيفا. وتدرس 
التربية  جهاز  في  العمل  حياة  وجودة  اإلثنية  الثقافة  العمل،  قيم  موضوع  في  الثالث  لّلقب  ا  حاليًّ

والتعليم العربّي في إسرائيل.

أخّصائي األمراض الباطنية والجهاز الهضمّي والكبد. مدير قسم الّتنظير المتقّدم في مستشفى 
"رمبام" في حيفا. محاضر في كّلية الّطّب "ربابورت"، التخنيون. باحث في تقنّيات الّتنظير وفي أمراض 
منّظمة  عضو  الهضمي.  الجهاز  لتنظير  واألمريكية  األوروبية  الجمعية  عضو  البنكرياس.  وأورام 

"أطّباء لحقوق اإلنسان". مدّرب في المنظّمة العالمية للّتنظير.
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بروفيسور حسام حايك

الدكتورة رماء دعاس

الدكتورة روزالند دعيم 

البروفيسور زاهر عزام 

العلوم  معهد  في  تكنولوجيا  للنانو  بيري"  "راسل  معهد  في  الكيميائّية  الهندسة  في  بروفيسور 
الّتطبيقّية الّتخنيون. خبير في تكنولوجيا النانو ومجال الّتشخيص غير االجتياحّي لألمراض. حاصل على ما 
يقارب 50 جائزة لإلبداع والّتمّيز. عضو في هيئات تحرير العديد من المجاّلت العلمّية المختلفة. مستشار 
الملّخص الكيميائّي األكبر في العالم )Chemical abstracts service(. نشر أكثر من 170 مقالة علمّية 
في أفضل المجاّلت في موضوع النانو تكنولوجيا والّطّب، قام بكتابة أكثر من 5 فصول كتب. لدى بروفيسور 

حايك أكثر من 28 براءة اختراع عالمية )عضو الهيئة اإلدارّية حتى آذار 2019(.

باحثة ومحاضرة في كّلية القاسمي، باقة الغربية. حاصلة على اللقب األّول في الّرياضّيات واإلحصاء من 
الجامعة العبرية في القدس، اللقب الثاني في علم االجتماع واالستشارة الّتربوية من جامعة حيفا، واللقب 

الثالث في القيادة الّتربوية من جامعة حيفا.

حاصلة   .)2013-2009( الّسنوات  في  الجليل  جمعّية  ورئيسة   ،2006 منذ  للجمعّية  اإلدارّية  الهيئة  عضو 
المقارن و"اإلثنوغرافيا"  الّشعبي  األدب واألدب  ناقدة في  باحثة  المقارنة،  اآلداب  الّثالث في  الّلقب  على 
الوصفّية وأدب األطفال، خبيرة في تدريس الّلغات، تعمل محاضرة في الكّلّية األكاديمّية العربّية للّتربّية 
الّتربية  األدبّي،  والبحث  النقد  مواضيع  في  منشورة  ومقاالت  أكاديمية  دراسات  عّدة  لديها  حيفا.  في 

والعمل المجتمعّي ومن إنتاجها العديد من قصص لألطفال.

كلية  من  تخرج  رمبام.  الطبي  المركز  في  الداخلي  الجناح  ورئيس  "ب"  الباطنّية  األمراض  قسم  رئيس 
 الطب في التخنيون، حيفا عام 1987، وتخصص في الطب الباطني وأمراض القلب في مستشفى رمبام. 
شغل العديد من المناصب االكاديمية، منها منصب نائب عميد كلية الطب في "التخنيون" لشؤون التعليم 
100 مقال،  أكثر من  له  والّرئات.  القلب  لألبحاث في مجال ُقصور  يدير مختبًرا    .2016-2013 األعوام  بين 

ُنشروا في المجاّلت العلمّية العالمية والمحلية عرضت في المؤتمرات العالمية. 
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الّدكتور مبدا نعوم

الممرضة َمري طنوس 

المهندس وائل عمري

الصيدالنية نادرة خورية نصور 

أخصائّي طّب الّتخدير، مدير قسم الّتخدير وغرف العملّيات في المستشفى الفرنسّي - الناصرة.

ممرضة ومفتشة متقاعدة، نائبة المفتشة العامة وزارة الصحة عكا. من مؤسسي جمعية "أصدقاء 
حتى النخاع”. كانت مسؤولة عن موضوع االستشارات الوراثية والكشف المبكر لدى النساء الحوامل 
واألطفال، وبادرت إلدخال االستمارة لفحص االكتئاب ما بعد الوالدة للنساء الحوامل والوالدات الجدد 

في منطقة عكا.

في  األّول  اللقب  وعلى  الحيوان(،  علم  )تخّصص  الّزراعية  الهندسة  في  األّول  اللقب  على  حاصل 
المكّثف في مستشفى رمبام- حيفا،  العالج  القدس. تخّصص في  العبرية،  الجامعة  الّتمريض من 
سنة 1994. ناشط اجتماعّي وله دور كبير في العمل األهلّي. وشغل منصب رئيس جمعية الجليل 

في الّسنوات )2008-2004(.

صيدالنية في صندوق مرضى مكابي، عضو في المنتدى المدني لتعزيز الصحة بالجليل وعضو في 
في  أمريكية  لمجموعات  سياحية  ومرشدة  للمنّظمات  إدارية  مدّربة  شفاعمرو،  الصحي  المنتدى 

شفاعمرو )عضو الهيئة اإلدارّية حتى نهاية أيلول 2019(.
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 أعضاء الّلجنة العلمية االستشارّية

لمعهد البحوث الّتطبيقّية:

  بروفيسور أشرف إبريق، معهد التخنيون

 بروفيسور عيدو يتسحاقي، جامعة حيفا

  د. صبحي بشير، ممثل جمهور

 د. مزيد فالح، ممثل شركة

 د. رنا سعيد صبح، بلدّية شفاعمرو

 اآلستاذ فاروق فرهود، ممثل تربوي

الّطاقم

 أحمد الشيخ محمد – المدير العام

 2019 بكر عواودة – المدير العاّم حتى شباط

 إلياس خليف – مراقب حسابات ومدير قسم المالّية

 كلير طوافشة – مساعدة إدارّية

 رشا عطالله – مساعدة إدارّية

قسم العالقات العامة وتطوير الموارد 

  دانيال هاكسمان- نعوم، مجندة أموال

 كايا متشنر، مجندة أموال

  نورا عدوي، مركزة إعالمية

مركز التثقيفي العلمي المستدام

   د. ساري عاصلة – مدير المركز

  نمارق خطيب – مرشدة

  د. نظير كناعنة

مركز العدل البيئي 

  أميرة عّراف – محامّية، مديرة المركز

 عمر عاصي – مثقف بيئي

ركاز- معهد البحوث االجتماعية التطبيقية

  د. محمد خطيب – مدير المركز وباحث ومحاضر
في كلية صفد

  أحمد الشيخ محمد – مدير المركز سابًقا

  سوسن رزق مرجية – باحثة في العلوم
االجتماعية

  فادي عمر –  باحث في العلوم االجتماعية

طاقم معهد البحوث التطبيقية

  د. منال حاج زاروبي – باحثة والمديرة العلمية
manalhz@gal-soc.org

 د. جريس جدعون – باحث 
jeries@gal-soc.org

  بروفيسور حسن عزايزة – باحث، محاضر ورئيس
قسم العلوم البيئية ايضا في كلية تل- حاي 

hazaizi@gal-soc.org

  بروفيسور عصام صباح- باحث، مؤسس شركة
"أجروبيكس"، محاضر في كلية اورط براودا 

isabbah@gal-soc.org

  بروفيسور  أنور ريان – باحث، محاضر في كلية
.anwar.rayan@gal-soc.org القاسمي

 د. ساري عاصلة – باحث 
sare-asli@gal-soc.org
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 د. نضال مصالحة – باحث 
nedal@gal-soc.org

 د. كيتي برانسي – باحثة 
katie.b.karkaby@gmail.com

 د. رامز عيد – باحث 
ramezeid@gmail.com

 د. أحمد يزبك – باحث 
 ahmed@gal-soc.org 

 د. عمار أبو قنديل – مساعد باحث

 مهدي حسنين – مساعد باحث

 فارس حالحلة – مساعد باحث

 فايز سيد أحمد – مساعد باحث

 شريهان محسن – مساعدة باحث

 عبد هللا عيسى – مساعد باحث

 وسيم عون هللا – مساعد باحث

 سيرين حسين – مساعدة باحث

 نجيب حيدر – مساعد باحث

 هبة أبو تايه – طالبة دكتوراه

 أنوار مصالحة – طالبة دكتوراه

 روان برانسي – طالبة ماجستير

 صابرين عواد – طالبة ماجستير

 صفاء عواد – طالبة ماجستير

 حسين جريدات – طالب ماجستير

 آالء جروشي – طالبة ماجستير


