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الرؤيا والرسالة 
العربية  القطرية  اجلمعية  اجلليل،  جمعية  تأّسست 
يد  على   ،1981 العام  الصحية.في  واخلدمات  للبحوث 
حامت  د.  وهم:  األهلي  العمل  في  الطالئعّيني  من  أربعة 
رونا  ود.  عوض،  أنور  د.  اهلل،  عطا  شكري  د.  كناعنة، 
العربية  اجلمعّيات  أوّل  من  اجلليل  وتُعتَبر جمعية  مكّاي. 
حكومية  غير  كجمعية  إسرائيل.وتُعرف  في  األهلية 
وغير حزبية تسعى إلى تطوير وتنمية اجملتمع العربي في 
تعمل  والتنموية.  والعلمية  والبيئية  الصحية  اجملاالت 
القاعدة  من  واملبادرة  التحرّك  تدعم  ببرامج  اجلمعية 
والّتنظيم  احمللي  العمل  تقوية  خالل  من  األعلى  إلى 
من  وتعمل  العربي.  اجملتمع  في  املبادرات  وحتفيز  اجملتمعي 
وطويلة  ثابتة  تنموية  وبرامج  عمل  إستراتيجيات  خالل 
األمد حتمي حقوق اإلنسان وتدعمه في اجملال االجتماعي 
واالقتصادي والبيئي والصحي على أساس ضمان حّقه في 
ُهويّته وكيانه  واملستقرّة، وحّقه في تطوير  اآلمنة  احلياة 
التفاعلية  واملشاركة  باملساواة  وحّقه  واجلماعي،  الفردي 
في  تها  مهمَّ وتتركَّز  واملستدام.  اآلمن  الكرمي  والعيش 
تقوية اجملتمع الفلسطيني في إسرائيل من خالل التوعية 
املهنية  والبحوث  والعلمي  والصّحي  البيئي  والتثقيف 
البيئية  والعدالة  واملرافعة  واملبادرات  العلمي  واالبتكار 

لكل املواطنني. 
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كلمة اإلدارة
بفخر واعتزاز كبيرين نضع بني أيديكم نشاطاتنا في جمعية 
اجلليل، اجلمعية العربية القطرية للبحوث واخلدمات الصحية، 
للعام 2018. نستعرض أمامكم في هذا التقرير موجزًا ألهم 
اجلليل، منها  املتعددة في جمعية  املراكز  ونشاطات  فعاليات 
في األبحاث التكنولوجية احليوية والبيئة، وأخرى في الدراسات 
وكذلك  الصحية  اجملاالت  في  وتلك  االقتصادية  االجتماعية 
نعمل  اجلليل،  إننا، في جمعية  البيئية.  اجملاالت  األنشطة في 
رؤيتنا  حتقيق  على  عقود،  األربعة  يقارب  ما  منذ  ونسعى، 
املتمثلة في التطوير الداخلي والتنمية اجملتمعية وبناء القدرات 
الفلسطيني في إسرائيل، فقد كانت جمعية  في مجتمعنا 
اجلليل اجلسم الرِّيادي في رسم معالم النضال العادل والهادف 
في حتقيق املساواة في العديد من األصعدة، في سد الفوارق 
الصحية الناجمة عن متييز على أساس إثني أو جغرافي، وذلك 
تأسيسها  من  األولى  السنوات  في  اخلدمات  توفير  خالل  من 
األخيرة  السنوات  في  السياسات  تغيير  في  التداخل  وحتى 
من خالل املرافعة واملشاركة الفعالة في وضع وتطوير خطة 
صحية شمولية حكومية لسد الفجوات املبنية على األثنية 
التثقيف  إلى  إضافة  اجلغرافية.  املناطقية  على  املبنية  وتلك 
واملطالبة  واملرافعة  املتنوعة  البيئية  اجملاالت  في  والتوعية 
بالتوزيع العادل للموارد على أنواعها. تطور عملنا في جمعية 
التطور  مواكبة  في  مجتمعنا  واحتياجات  يتالءم  مبا  اجلليل 
البحوث  معهد  تأسيس  في  ذلك  فكان  واالقتصادي.  العلمي 
التطبيقية والذي يعتبر البيت اجلامع للقدرات العلمية الشابة 
للمبادرات  احلاضن  املكان  ليكون  مجتمعنا،  في  والطموحة 
الشركات  من  العديد  تأسيس  عبر  والناشئة  الرائدة  العربية 

الناشئة. 
لألهمية  أدراكنا  مع  اجلليل  جمعية  في  مسيرتنا  وتستمر 
في  واستخدامها  املعلومات  إلنتاج  الكبرى  اإلستراتيجية 
العمل التنموي والتخطيطي، فكان في تأسيس مركز »ركاز« 
ذات  متثيلية  معطيات  ليوفر   - االجتماعية  البحوث  مركز   -
مصداقية عالية ومحتلنة في العديد من األصعدة املعيشية 
والبيئية.  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  منها  جملتمعنا، 
من  العديد  املاضية  السنوات  مر  وعلى  »ركاز«  ذ  نفَّ لقد 
كان  جملتمعنا،  والهامة  الكبيرة  امليدانية  واملسوح  الدراسات 

آخرها دراسة كبيرة وشاملة حول العنف اجملتمعي املستشري فيه. 
مجتمعنا  واقع  رصد  في  إلستراتيجيتنا  استمرارًا  املسح  ليكون 
اخلطط  تطوير  أجل  من  احملتلنة  البيانات  قاعدة  توفير  ثم  ومن 
املطلوبة من اجلهات التمثيلية العربية وتلك الرسمية واحلكومية.

املهني  وطاقمها  اإلداري  وطاقمها  بإداراتها  اجلليل،  جمعية 
خططها  في  ماضية  أبحاث،  ومساعدي  وباحثني  موظفني  من 
علمية  مرجعية  لتشكل  املهني  عملها  توسيع  عبر  وبرامجها 
ومعلوماتية جلميع قطاعات هذا اجملتمع؛ متخذي القرار، الطواقم 
السلطات  والتعليمية،  العلمية  املؤسسات  واألكادميية،  املهنية 
احمللية واجلمهور الواسع، إضافة إلى بناء وتطوير عالقات وشراكات 
مع املؤسسات الرسمية واألطر اخملتلفة في اجملتمع اإلسرائيلي، مما 
يعود بالفائدة على مجتمعنا.ومن التغييرات اإلدارية التي شهدتها 
عواودة  بكر  السيد  العام  املدير  إنهاء  العام  هذا  اجلليل  جمعية 
عمله الذي استمر ملدة عشر سنوات، بينما مت تعيني الباحث أحمد 
عواودة  بكر  السيد  نشكر  إذ  ونحن  املهمة.  هذه  لتولي  الشيخ 
على عمله وإخالصه وتفانيه وجناحه ونتمنى له النجاح في تتمة 
مسيرته املهنية، ونتمنى للزميل الباحث أحمد الشيخ النجاح في 
مهامه اجلديدة. في اخلتام، نتقّدم بالشكر والتقدير لعائلة جمعّية 
العمل،  في  وإخالصهم  تفانيهم  على  وموّظفني  إدارة  من  اجلليل 

كما نتقّدم بالشكر اجلزيل لكّل املانحني واملتبرّعني.

باحترام 

 بكر عواودةد. جمال دقدوقي                                  
املدير العاّم حتى 2018  رئيس الهيئة اإلداريّة             

  املدير العاّم منذ 2019       

أحمد شيخ محمد    
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معهد البحوث التطبيقية
عام  اجلليل  جمعية  في  التطبيقية  البحوث  معهد  تأسس 
نوعه  من  األول  اإلستراتيجي  العلمي  املشروع  ويعتبر   ،1995
تأسيسه،  منذ  البالد.  في  الفلسطيني  العربي  اجملتمع  في 
بفضل  اإلجنازات،  من  عالية  مستويات  على  املعهد  حافظ 
فيه،  العاملني  لطاقم  العالية  والكفاءات  العلمية  الت  املؤهِّ
باحثني،  مساعدي  وكذلك  متخصصني،  باحثني  يضم  والذي 
وطالب جامعات يستكملون دراساتهم لأللقاب العليا. يحظى 
من  وباعتراف  حيفا،  جامعة  قبل  من  أكادميية  برعاية  املعهد 
معهًدا  يصبح  أن  إلى  ويصبو  والتكنولوجيا،  العلوم  وزارة 
ضمن  املشورة  لتقدمي  مرجعية،  ذا  والتطوير  للبحوث  كبيرًا 
املعهد  يلتزم  كذلك  بها.  يختص  التي  العلمية  اجملاالت 
والعاملية  واإلقليمية  احمللية  البحثية  املؤسسات  مع  بالتعاون 
معاجلة  تضم  والتي  اجملاالت  هذه  في  أنواعها  مختِلف  على 
بديلة  طاقة  إنتاج  الصحي،  الصرف  مياه  وخصوًصا  املياه 
والفضالت  الصرف  مياه  من  احليوي(  واإليتانول  احليوي  )الغاز 
ومواد  ملستخلصات  للميكروبات  املضادة  الفعالية  الزراعية، 
يعمل  االدوية.  واكتشاف  الطبية،  النباتات  طبيعية مصدرها 
املعهد على النهوض بالبحوث العلمية في هذه اجملاالت آخذًا 
للمجتمع  واالقتصادية  االجتماعية  االحتياجات  االعتبار  بعني 

العربي في البالد. 

يهدف املعهد إلى:

النشاط  من  كبير  جزء  تخصيص  مت  املعهد،  أهداف  مع  متاشًيا 
التكلفة،  قليلة  مستدامة  عالجية  أساليب  الستكشاف  البحثي 
والصناعية،  املنزلية  الصرف  ومياه  الزيتون،  َمعاصر  نفايات  ملعاجلة 
التي ما زالت تشكل إحدى أهم املشاكل في املدن والقرى العربية. 
باإلضافة إلى ذلك، فقد أولى املعهد اهتماًما كبيرًا لدراسة خصائص 
والنبات.  احليوان  االنسان،  لدى  تلوثية  ألمراض  الطبية،  النباتات 
إضافة  احملوسبة.  الطرق  مبساعدة  جديدة  أدوية  الكتشاف  وكذلك 
إلى نشاطه العلمي، يقوم املعهد بالعديد من الفعاليات التعليمية 
لطالب املعاهد العليا، املعلمني، طالب املدارس، العاملني في البلديات 
واجملالس احمللية وكذلك العاملني في مجال املياه، والتي تشمل عقد 
لتذويت  فعاليات  بحثية،  لوظائف  إرشادًا  عمل،  وورشات  مؤمترات 
ترسيخ  بهدف  وغيرها،  استكمال  دورات  العلمي،  البحث  وتعزيز 

البحث العلمي عند جيل الشباب في املدارس.

باحثات.  ثالث  باحث، بضمنهم  أحد عشر  حاليًّا  املعهد  في  يعمل 
كما ويعمل أيًضا عشرة مساعدي بحث، طالبتا دكتوراه وثالثة طالب 
باحثي  إشراف  حتت  أطروحاتهم  بأبحاث  يقومون  الذين  ماجستير 
حيفا  وجامعة  التخنيون  معهد  من  باحثني  مع  وبالتعاون  املعهد 
وكلية تال حاي. هذا باإلضافة إلى العديد من طالب الكليات الذين 
قاموا مبشاريع تخرجهم في مختبرات املعهد وحتت إشراف الباحثني 

فيه. 

خالل عام 2018، حصل املعهد على ثالث منح بحث جديدة بحيث 
أصبح مجمل األبحاث لهذا العام 16 بحثًا مموَّلة من هيئات محلية 
ودولية كما يلي: بحثان مموَّالن من وزارة الزراعة )MOA(، خمسة أبحاث 
مموَّلة من وزارة العلوم والتكنولوجيا )MOST(، بحث بتمويل مشترك 
للتعليم  األملانية  االحتادية  الوزارة  وَ  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  من 
البيئة  حماية  وزارة  من  مموَّالن  بحثان   ،)MOST-BMBF( والبحوث 
الشرق  في  اإلقليمي  التعاون  مؤسسة  من  مموَّالن  بحثان   ،)MOEP(
األوسط )MERC(، بحثان مموَّالن من وزارة تطوير اجلليل والنقب، بحث 
مموَّل من جمعية مكافحة السرطان، وبحث مموَّل من وزارة االستيعاب 
)MOAI(. كذلك نشر باحثو املعهد العديد من املنشورات في اجملالت 
وورش  املؤمترات  في  العروض  عشرات  تقدمي  ومت  العلمية،  والكتب 

العمل احمللية والدولية. 

• إيجاد حلول علمية جديدة لقضايا مناطقية وإقليمية 
متعلقة بالصحة والبيئة.

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

دعم  خالل  من  واالقتصادي،  االجتماعي  النمو  تعزيز   •
للبيئة  اآلمنة  البيو-تكنولوجية  املبادرات  وتشجيع 

واملمكن تطويرها صناعيًّا.
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أبحاث جارية وجديدة

مشروع بحث ملعهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل ضمن منحة ما بعد الدكتوراه حصل عليها د. نضال مصاحلة من قبل 
وزارة العلوم. يهدف البحث إلى التخفيف من النشاط السام للمواد العضوية الدقيقة في مخلفات مزارع احليوانات ومحطات 

معاجلة املياه العادمة باستخدام املعاجلة البيولوجية ممزوجة بعمليات األكسدة املتقدمة.

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 - su-
pervisor; Post doctorate scholarship; Fund MOST; Budget: 240,000 IS(.

 مشروع بحث ملعهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل ضمن منحة ما بعد الدكتوراه حصلت عليها د. كيتي برانسي -كركبي
 من قبل وزارة العلوم. يهدف البحث إلى تطوير نظام لعالج مياه عادمة يدمج طرق فيزيائية )ترشيح من خالل غشاء خاص( مع

.)طرق بيولوجية )بكتيريا الهوائية( لزيادة فعالية املعاجلة وإنتاجية الطاقة بشكل بيوغاز )غاز بيولوجي

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 INS(

 مشروع بحث ملعهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل ضمن منحة ما بعد الدكتوراه حصل عليها د. رامز عيد من وزارة
 العلوم. يهدف املشروع إلى فحص التنمية املستدامة للموارد الزراعية والطبيعية والتراثية في وادي بيت ناتوفا: نحو محمية
 لليونسكو للمحيط احليوي. سيسرد التقرير جميع املواقع الطبيعية والثقافية احمللية املهمة في سهل البطوف والتي ميكن

 .أن تكون األساس إلعالن محتمل في املستقبل كمحمية للمحيط احليوي من قبل اليونسكو

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 IS(.

1

2

3
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أبحاث جارية وجديدة

 مشروع بحث ملعهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل ضمن منحة ما بعد الدكتوراه منحت لد. راوية حايك من قبل وزارة
 العلوم. يهدف املشروع إلى رفع مستوى اعتناء املواطنني بالبيئة. يرتكز هذا الهدف على تخصيص فعاليات طالبية من شأنها
 .أن تذوّت املفاهيم البيئية في نفوس الطالب مما يؤدي إلى جودة البيئة

Protecting the Environment through Social Action )Dr. Rawia Hayik, Dr. Sare Asli- supervisor; Post doctorate 
scholarship from MOST; Budget: 200,000 INS(

 مشروع بحث مشترك بني معهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل واملركز الطبي اجلليل الغربي نهاريا، بتمويل من وزارة تطوير
 .اجلليل والنقب. يهدف البحث إلى اكتشاف مواد جديدة مضادة ملرض السكري من مصادر طبيعية باستخدام طرق محوسبة

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: Min-
istry for the Development of the Periphery, the Negev and the Galilee; Budget: 120,000 IS; GS Budget: 48,000 IS(.

4

5

وزارة  بتمويل من  نهاريا،  الغربي  اجلليل  الطبي  واملركز  اجلليل  التطبيقية جلمعية  البحوث  مشروع بحث مشترك بني معهد 
تطوير اجلليل والنقب. يهدف البحث إلى تطوير بوليمرات جديدة تعيق التعبير البروتيني للجني الطافر KRAS في خاليا سرطان 

البنكرياس.

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 IS; GS Budget: 45,000 IS(.

6
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أبحاث جارية وجديدة

مشروع بحث في إطار مركز التميُّز، مشترك بني معهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل وبني معهد فولكاني، واجلامعة 
العبرية، بتمويل من وزارة الزراعة، يهدف إلى عزل وحتديد مبنى مواد طبيعية من نباتات معينة مضادة لبكتيريا هيليكوباكتر 

بيلوري.

Isolation and identification of antibacterial and anti-virulent compounds with therapeutic potential against Heli-
cobacter pylori )PI: Dr. Jeries Jadoun; Fund: MOAG; Budget 1,000,000 IS(

مشروع بحث ملعهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل، بتمويل من جمعية مكافحة السرطان. يعمل البحث على دراسة 
ا، البحث مبرحلة جتربة املادة على الفئران  مشتق جديد ملادة التاكسول والذي يعتَبر أكثر فعالية وأمانًا لعالج سرطان الرئة. حاليًّ

احلية لدراسة العوارض اجلانبية جرّاء استخدام املادة ومقارنتها مع عوارض دواء التاكسول.

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 IS(.

مشروع بحث مشترك بني معهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل، اجلامعة العبرية، ومعهد فولكاني، بتمويل من وزارة 
الزراعة. يهدف إلى تغيير مبنى الدهنيات في غشاء اخللية بواسطة التغذية من أجل حتسني مناعة احليوانات املنتِجة.

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 IS; 
GS Budget: 450,000 IS(.

9

7

8
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أبحاث جارية وجديدة
األردن  في  الزراعي  واإلرشاد  للبحث  الوطني  املركز  اجلليل،  جلمعية  التطبيقية  البحوث  معهد  بني  مشترك  بحث  مشروع 
)الواليات  كورنيل  وجامعة  والتكنولوجيا  للعلوم  األردن  جامعة  البيطري،  للطب  كمرون  معهد  فولكاني،  معهد   ،)NCARE(
املتحدة(، بتمويل من مؤسسة التعاون اإلقليمي في الشرق األوسط MERC((. يهدف إلى تنمية شجيرات الصفصاف األردني 
الغذائية  اخلصائص  تعزيز  مع  للعلف  كمورد  وبيئيًّا  اقتصاديًّا  مستدامة  بطريقة  القاحلة،  شبه  املناطق  في  واإلسرائيلي، 

والصحية للصفصاف.

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

مشروع بحث مشترك بني معهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل، جامعة حيفا - أورانيم، احتاد مدن جلودة البيئة، واملركز 
األوسط  الشرق  في  اإلقليمي  التعاون  مؤسسة  من  بتمويل  )األردن(،  األدنى  الشرق  في  الريفية  والتنمية  الزراعي  لإلصالح 
MERC((، يهدف إلى استخدام األراضي الرطبة املصطنعة جنًبا إلى جنب مع أنظمة التطهير باألشعة فوق البنفسجية 
كحل منخفض التكلفة وقليل الصيانة إلزالة امللوثات والبكتيريا املسببة لألمراض من املياه املعاجَلة مما يتيح استخدامها 

في الري والزراعة.

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 $(.

10

11

مشروع بحث ملعهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل، بتمويل من وزارة حماية البيئة. يهدف إلى تعزيز إمكانات إنتاج غاز 
امليثان من مياه الصرف الصناعية، التي تتميز باستهالك أوكسجني كيماوي في اجملال 10000-3000 ملغم/ لتر. 

Integration of enzymatic and physico-chemical hybrid treatment to increase the energy output of industrial waste-
water )COD 3000-10000 mgL-1( )PI: Dr. Sare Asli; Fund: MOEP; Budget: 333,730 IS( 

12
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أبحاث جارية وجديدة

مشروع بحث مشترك بني جامعة حيفا - أورانيم ومعهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل، بتمويل من حماية البيئة، ويهدف 
إلى دراسة زيادة إنتاج اإليثانول من اجلفت بواسطة معاجلة اجلفت بأحماض عضوية بتراكيز منخفضة ودرجة حرارة معتدلة.

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 بني معهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل، املعهد الفيدرالي األملاني للهيدرولوجيا ومعهد املياه 
والبحوث )MOST-BMBF(، ويهدف  للتعليم  األملانية  والوزارة االحتادية  والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  األملاني، بتمويل مشترك من 
إلى حتسني املعاجَلة التحت سطحية على أساس فهم متعمق للظروف الفيزيائية والكيميائية امليكروبية املؤاتية فيما يتعلق 

بإزالة امللوثات العضوية الدقيقة ومسببات األمراض التي تنتقل عن طريق املياه العادمة.

Optimization of biological degradation of emerging micropollutants and pathogen removal in low-cost subsur-
face 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(. 

مشروع بحث ملعهد العلوم التطبيقية جلمعية اجلليل، بتمويل من وزارة االستيعاب، ويهدف إلى إنتاج مسحوق طبيعي من 
عكر الزيتون للحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، مما يساهم بتخفيف التلوث البيئي الناجت من صرف عكر الزيتون 

إلى البيئة.

The study of Polyphenols from Olive Mill Wastewater as sunscreen )Dr. Manal Haj-Zaroubi )PI(, Prof. Hassan 
Azaizeh; Fund: MOAI; Budget: 90,750 IS(

15
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أبحاث جارية وجديدة

مشروع بحث مشترك بني معهد البحوث التطبيقية جلمعية اجلليل، التخنيون، وجامعة بئر السبع، بتمويل من وزارة العلوم، 
ويهدف إلى تطوير جيل جديد من برامج معاجَلة مياه الصرف الصحي املنخفضة التكلفة واملعتمدة على التوفير في استخدام 

الطاقة.

A novel engineering paradigm for anaerobic wastewater treatment: energy-saving and efficient removal of car-
bon and nitrogen )PI: Prof. Isam Sabbah; Fund: MOST; budget: 2,034,092 IS, for I-GS:861,753 IS(

16
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I Muklada, H., Klein, J., Glasser, T.,  Dvash, L., Azaizeh, H.,  Halabi, N.,  Davidovich-Rikanati, 
R.,  Lewinsohn, E., and  Landau, S.Y. 2018. Initial evaluation of willow )Salix acmophylla( ir-
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163:76-83. 

II Kumar, R., Raizner, Y., Kruh, L.I., Menashe, O., Azaizeh, H., Kapur, S., and Kurzbaum, E. 
2018. Extracellular laccase production and phenolic degradation by an olive mill wastewater 
isolate. Grasas y Aceites 69 )1(. 

III Özbek H. N., Halahlih, F., Gögüs, F., Kocak, F., Yanık, D., and Azaizeh, H. 2018. Pistachio 
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مقاالت تم نشرها في مجالت علمية 
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مقاالت تم نشرها في مجالت علمية 
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عروض في مؤتمرات وورشات عمل 

- Azaizeh Hassan: January 2018 Cost Action Meeting CA16230, Warsaw, Poland. Title of 
Presentation: The use of plant extracted compounds to treat gastro-intestinal nematode lar-
vae in animals. 

- Azaizeh Hassan: June 2018 7th European Bioremediation Conference, Chania, Crete, Greece. 
Title of presentation: Sustainable use of constructed wetlands for wastewater treatment and 
reuse in small communities.

- Azaizeh Hassan: September 2018 COST Action Meeting, Leon, Spain. Title of presentation: 
Seasonal variation in the effects of polyphenolic extracts of Salix sp )Willow( on the exsheath-
ment of gastrointestinal nematode larvae.

- Azaizeh Hassan: October 2018 Cyprus meeting. Title of presentation: Extraction of bioac-
tive compounds from Salix sp )Willow( for the inhibition of exsheathment of gastrointestinal 
nematode larvae.

- Azaizeh Hassan: October 2018 The 7th International Symposium on Energy from Biomass 
and Waste. Title of presentation: Production of biochar from olive mill solid wastes for removal 
of heavy metals from industrial wastewater. 

- Anwar Rayan. “Accelerating drug discovery process by in-silico techniques“, the first qv 
workshop for developing new microbial eradication formulations and methods. 10-11 July 
2018. University of Vilnius, Vilnius, Lithuania.

- N. Massalha, S. Dong, M.J. Plewa, T.H. Nguyen. Mesophilic and thermophilic anaerobic di-
gestion of swine wastewater treatment: The forcing factors affecting toxicity. 15th Interna-
tional Specialised Conferences on Small Water and Wastewater Systems. Haifa, Israel, 14-
18/10/2018. )Oral Presentation(.

- Ammar Abu-Kandil, Hassan Azaizeh, and Jeries Jadoun. “Optimization of the removal of 
indicator bacteria, pathogenic bacteria and antibiotic resistant genes in horizontal subsurface 
constructed wetlands“. The Annual Conference for Science and the Environment, June 20-21, 
2018 at, the Weizmann Institute of Science. )poster and oral presentation(.
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عروض في مؤتمرات وورشات عمل 

- ד”ר ג’ריס ג’דעון - הרחקת חיידקים וגנים המקנים עמידות לאנטיביוטיקה ע”י אגנים ירוקים בעלי זרימה תת - 
קרקעית אופקית: אופטימיזציה ואנליזה של האוכלוסיות. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, 

שפרעם.

על  שלהם  ההשפעה  בדיקת  טבעיים:  ממקורות  מיקרוביאליים  אנטי  חומרים  של  גילוי   - ריאן  אנואר  פרופ’   -
היווצרות ביופלם על ידי טכניקת פרופילומטריה אופטית. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, 

שפרעם.

- ד”ר נידאל מסאלחה - מדדים ספקטרוסקופיים להערכת רעילות קולחי בוצה משופעלת ובריכות ייצוב לאחר 
חיטוי בכלור ואוזון. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, שפרעם.

ולשדרוג  בשפכים  יציב  לטיפול  פולימרית  במטריצה  אנאירוביים  מיקרואורגניזמים  קיבוע  כרכבי-  כיתי  ד”ר   -
ביוגז. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, שפרעם.

- ד”ר סארי עאסלה - בין מחקר בית ספרי למאמר מדעי. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, 
שפרעם.

-אנואר דואס )סטודנטית לתואר שלישי( - ההשפעה של ריכוז חמצן נמוך על חיידקים ניטריפקנטים בריאקטור 
מקובע. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, שפרעם.

- היבה אבו תאיה )סטודנטית לתואר שלישי( - ניצול פסולת מוצקה מתעשיית שמן זיתים )ג’פת( כמקור ביו-
אנרגטי אלטרנטיבי. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, שפרעם.

-רואן בראנסי )סטודנטית לתואר שני( - השפעת פוליפינולים של אלת מסטיק על ייצור רכיבי חלב בתאי אפיתל 
בלוטת החלב. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, שפרעם.

בתולעים  לטיפול  ערבות  מצמחי  משניים  מטבוליטים  ואפיון  הפקה  שני(-  לתואר  )סטודנטית  עואד  ספאא   -
פרזיטיות בבע”ח והשפעת ההשקיה בקולחין על ייצורם. הכנס השנתי של מחקרי המו”פ 1.11.18, אגודת הגליל, 

שפרעם.
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مؤتمرات نظمها أو شارك فيها المعهد

• شارك معهد البحوث التطبيقية في مؤمتر املاء السنوي لكلية 
تل-حاي الذي تناول هذه السنة موضوع املياه والبيئة،

وكذلك موضوع الري باملياه املعاجَلة كحل دائم للزراعة.
حضر املؤمتر ما يزيد عن 180 من الطالب والباحثني.

التربية  وزارة  مع  بشراكة  التطبيقية  البحوث  معهد  نظم   •
اإلعدادية  املدارس  في  الدراسية  السنة  افتتاح  مؤمتر  والتعليم 
معنى“  ذو  “التعليم  موضوع  املؤمتر  تداول  العلوم.  ملعلمي 
موضوع  وكذلك  املدارس“  إلى  األكادميية  من  “األبحاث  وموضوع 
“دمج البحث العلمي الذي يجري في جمعية اجلليل في تعليم 
العلوم«. شارك في املؤمتر ما يزيد عن 200 معلم ومعلمة، مفتش 
من  وكوادر  جّمال  شفيع  د.  والتعليم  التربية  وزارة  في  العلوم 

مرشدي العلوم. 
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مؤتمرات نظمها أو شارك فيها المعهد

نتائج  لعرض  السنوي  مؤمتره  األبحاث  معهد  أجرى   •
األبحاث اجلارية فيه والذي تناول هذه السنة بيولوجيا 
الصناعية مثل  الكيمياء  اجلزيئية،  البيولوجيا  الدماغ، 
معاجلة املياه وإنتاج الطاقة، معاجلة األمراض عن طريق 
االصطناعية،  األدوية  وتطوير  نباتية،  مستخلصات 

وتطبيق أساليب البحث في العمل البحثي. 

املواضيع  احلالية على معلمي  السنة  املؤمتر في  ركز   •
العلمية في املدارس الثانوية العربية.

180 معلًما ومعلمة من شتى  املؤمتر قرابة  شارك في 
تعزيز  إلى  املؤمتر  هدف  الشمال.  منطقة  في  املدارس 
العربية  املدارس  في  العلمي  البحث  ومكانة  أهمية 

الثانوية.
طالب  باحثني،  من  املعهد  في  البحث  فريق  قام  حيث 

ومساعدي األبحاث بعرض آخر نتائج البحوث 
التطرق  ومتّ  إليها.  الوصول  مت  التي  واإلجنازات 
وتدريس  العلمي  البحث  آليات  إلى  أيًضا 

العلوم في املدارس الثانوية.
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مؤتمرات نظمها أو شارك فيها المعهد
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مؤتمرات نظمها أو شارك فيها المعهد
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فعاليات تعليمية

خالل العام 2018 قام طاقم املعهد بإرشاد ما يزيد عن 20 طالًبا، 

ينتمون إلى كليات مختلفة، في إعداد وظائف اإلنهاء، وبتقدمي ما 

البلديات  وموظفي  للمعلمني  استكمال  محاضرة   140 عن  يزيد 

والعاملني في حقل توزيع املياه في اجملاالت التالية:

الصرف  البيئي،  التثقيف  البيئية،  العلوم  العلمي،  البحث    

الصحي، نوعية املياه واألمراض املتعلقة باملياه، وجودة البيئة.

مجال  في  تعليمية  فعالية   120 من  أكثر  املعهد،  أجرى  كما    

املدارس  لطالب  التعليمية  اجلوالت  من  والعديد  العلمي  البحث 

في املراحل اخملتلفة بدًءا باملرحلة االبتدائية وحتى املرحلة الثانوية، 

والذين ينتمون إلى مدارس مختلفة في املنطقة.
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فعاليات تعليمية
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يدعو املعهد بشكل دائم العلماء في املعاهد  و البحوث اخملتلفة محاضرات وندوات في الجمعية 

أجل  من  املعهد  لطاقم  أبحاثهم  لعرض  وخارجها  البالد  في 

التعاون  البحثية احلالية وتوفير فرص  االطالع على أهم املواضيع 

بينهم وبني باحثي املعهد. مت هذا العام استضافة باحثني حتدثوا 

حول املواضيع التالية:

Guest seminar speakers of 2018 at the Galilee 
Society 

- Prof. Edriss Titi, Texas A&M University and Weizmann 

Institute of science. Lecture title: Mathematics of Turbulent 

Flows: A Million Dollars Problem!. January 24, 2018.

- Areen Shibli, The Galilee Society R&D, Shefa Amr. Lec-

ture title: Wise Nutrition. February 15, 2018. 

-Prof. Nabieh Ayoub, Technion - Israel Institute of Technol-

ogy, Faculty of Biology, Haifa. Lecture title: Exploiting the 

DNA damage response for target cancer therapy. February 

28, 2018. 

- Prof. Ehud Keinan, Technion - Israel Institute of Technol-

ogy, Faculty of Chemistry, Haifa. Lecture title: Academia: 

an ivory tower or a lighthouse? Lessons from the Israeli 

ammonia affair. March 14, 2018.

- Prof. Viatcheslav Freger, Technion – Israel Institute 

of Technology, Wolfson Department of Chemical Engi-

neering Lecture title: Membranes for water purification 

and recycling. April 26, 2018.

- Prof. Muhammad S. Akashi, Technion – Israel Institute 

of Technology, Faculty of physics, Haifa and Kinneret 

College. Lecture title: The life of stars. May 30, 2018.

Amit Cohen, Patent Attorney. Lecture title: Intellectual 

property, the value of companies and the loss of patent 

power. July 11, 2018.

- Prof. Mouna Maroun, Haifa University, The head of 

Neurobiological department. Lecture title: Recalculat-

ing the pathway from psychology to brain science. No-

vember 1, 2018.
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مركز البحوث االجتماعية  ركاز 

االقتصادية،  االجتماعية،  الظواهر  ومسح  بدراسة  متخصص  إحصائي  مركز  هو  “ركاز”  االجتماعية  البحوث  مركز 

وعميقة،  شاملة  كونها  في  املسوح  هذه  أهمية  تكمن  البالد.  في  الفلسطيني  باجملتمع  اخلاصة  والبيئية  الصحية 

“ركاز”  يوفر  كما  طرحها.  مت  التي  الظواهر  على  التأثير  ذات  احمليطة  والعوامل  الظروف  في  وتبحث  الواقع  تشّخص 

ع والتعمق في البحث األكادميي، األمر الذي يؤدي إلى فهم أعمق، متهيًدا  املعلومات اخلاصة واملطلوبة من أجل التوسُّ

لوضع السياسات واتخاذ القرارات الالزمة لرسم اخلطط التنموية املستقبلية.

»الفلسطينيون في إسرائيل«

املسح االجتماعي االقتصادي اخلامس2017

اإلحصائية  املعلومات  بجمع  ركاز  جلهود  استمرارًا  املسح  هذا  يأتي 

حول  والبيئية  الصحية  االقتصادية،  االجتماعية  املسوح  وتنفيذ 

اجملتمع الفلسطيني في إسرائيل. يشمل هذا املسح إحصائيات في 

مناحي عديدة بدًءا من املبنى السكني، ظروف السكن وأزمة السكن، 

الشخصية،  والثقافة  التعليم  املعيشة،  مستوى  العمل،  قوى 

تعريف  إلى  إضافة  والبيئي  الصحي  الوضع  اإلعالمي،  االستهالك 

اجلدير  من  االجتماعي.  املال  ورأس  االنتخابات  في  واملشاركة  الهوية 

باإلشارة أن املسح لهذا العام يحوي بابًا بحثيًّا جديًدا حول رأس املال 

هذا  معاينة  من  الحًقا  واملهتمني  الباحثني  سيمكن  مما  االجتماعي، 

املوضوع الهام بكافة أبعاده وتأثيراته على حصانة مجتمعنا وتطوره. 

باإلضافة إلى كونه يتماشى مع حاجة مجتمعنا إلى هذه املعلومات 

القدرات  بناء  مشروع  مع  يتماشى  ومبا  املرحلة،  هذه  في  الهامة 

البشرية في اجملتمع العربي الذي تقوده جلنة املتابعة العليا للجماهير 

العربية بالشراكة مع اجملتمع املدني والسلطات احمللية العربية والذي 

تُعتبر جمعية اجلليل أحد شركائه وأركانه.
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مركز البحوث االجتماعية  ركاز 
املسح  نتائج  2018  بهدف عرض ومناقشة  املؤمتر في نيسان   عقد 

املعطيات  استعراض  خالله  من  مت  اخلامس،  االجتماعي  االقتصادي 

الهامة التي تتعلق بأزمة السكن وظروف املسكن، العمل ومستوى 

املعيشة، التعليم والثقافة، اإلعالم، الوضع الصحي والبيئي باإلضافة 

االجتماعي  املال  ورأس  االنتخابات  في  واملشاركة  الهوية  تعريف  إلى 

والذي يعتبر بابًا جديًدا مت طرحه في املسح اخلامس، والذي من شأنه 

أن ميكِّن الباحثني واملهتمني في هذا الشأن من معاينته بكافة أبعاده 

وتأثيراته على حصانة مجتمعنا وتطوره. كما عرضت في هذا املؤمتر 

دراسات حول العالقة الطردية بني املعطيات في اجملاالت اخملتلفة مثل 

السكن مع الوضع االقتصادي أو مستوى املعيشة والصرف مع أمناط 

االستهالك والسلوكيات. 
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مركز البحوث االجتماعية  ركاز 

 
مؤتمر “مجتمعنا تحت المجهر “ 
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مسح العنف اجملتمعي 2018 
يعتَبر العنف ظاهرة خطيرة تهدد ترابط وصمود مجتمعنا وتضعه 

تركيباته  بكل  اجملتمع  أبناء  بني  ينتشر  حيث  االنهيار،  حافة  على 

البحوث  مركز  قام  لهذا  سليم.  جملتمع  ضرورية  قيم  على  ويقضي 

االجتماعية “ركاز“ في جمعية اجلليل، بتنفيذ دراسة ميدانية ومسح 

شامل حول العنف اجملتمعي واجلرمية في اجملتمع العربي. وذلك اتباًعا 

مثل  وملحة  حارقة  قضايا  رصد  في  سنوات  منذ  اجلمعية  لعمل 

والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع  ومراقبة  العنف  ظاهرة 

داخل بلداتنا وقرانا العربية في البالد. ومن خالل هذا املسح مت بدايًة 

أساًسا  لتشكل  الستخدامها  حتضيرًا  وحتليلها  املعلومات  رصد 

مركزيًّا في بناء برامج وخطط إستراتيجية وطرح احللول الصحيحة 

الالزمة  املوارد  لرصد  وكذلك  القرار،  متخذي  أِجنْدة  على  ووضعها 

الدراسة  هذه  شملت  التغيير.  نحو  الصحيح  االجتاه  في  وتوظيفها 

املواضيع التالية: جودة احلياة والعالقات االجتماعية، االعتداءات، آفات 

مجتمعية، مواقف وآراء اجلمهور حول العنف، مسؤولية منع وعالج 

العنف والتعامل معه وامليل ملمارسته.

 
مركز البحوث االجتماعية  ركاز 
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مركز البحوث االجتماعية  ركاز 

“نساء في خطر.. كفى للعنف “ 
املساهمة في احلَراك اجملتمعي ضد تعنيف النساء

العنف  خاصة   - واجلرمية  للعنف  مستمر  تزايد  من  مجتمعنا  يعيشه  ملا  نظرًا 

ضد النساء - وتزامنًا مع احلَراك الشعبي الذي بادرت إليه جمعيات اجملتمع املدني 

واجلمعيات التي تعنى بقضايا املرأة – فقد ساهمت جمعية اجلليل من خالل تنظيم 

وضع  حول  معلومات  نشرة  إصدار  إلى  إضافة  شفاعمرو،  في  احتجاجية  وقفة 

النساء العربيات اعتمادًا على املعطيات األولية ملسح العنف اجملتمعي الذي أجري 

سنة 2018.
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املركزية  اإلحصاء  دائرة  مع  والتعاون  الشراكة  تطوير 
في إسرائيل 

املسح  من  املعطيات  أهم  استعراض  في  مشاركتنا  ضمن 

طاقم  مع  عمل  جلسة  ُعقدت  اخلامس،  االجتماعي  االقتصادي 

باملركز  التعريف  خاللها  مت  إسرائيل  في  املركزية  اإلحصاء  دائر 

االجتماعي  املسح  نتائج  على  التركيز  مع  ونشاطاته،  وعمله 

االقتصادي اخلامس والذي شمل معطيات ملناحي عديدة بدًءا من 

املبنى السكاني، ظروف السكن وأزمة املسكن، العمل ومستوى 

والبيئي  الصحي  الوضع  واالعالم،  والثقافة  التعليم  املعيشة، 

مجتمعنا  واقع  تستعرض  والتي  الهامة  املواضيع  من  وغيرها 

 
مركز البحوث االجتماعية  ركاز 

العربي واحتياجاته. كذلك نوقشت قضية الفجوات بني اجملتمع 

التغيُّرات  أهم  عرض  إلى  باإلضافة  العربي.  واجملتمع  اليهودي 

السكني  املبنى  أصعدة:  عدة  على  األخير  الَعْقد  في  احلاصلة 

العمر  في  وارتفاع  األطفال  نسبة  وانخفاض  والدميغرافي 

الوسيط. سوق العمل واالرتفاع في نسب املشارَكة وخاصة بني 

النساء، مستويات املعيشة ومعدَّالت الدخل والتعليم والتحول 

في التوجهات الختيار مواضيع التعليم والواقع الصحي املقلق، 

التركيز  مع  املزمنة  االمراض  لتفشي  احلاد  االرتفاع  في  خاصة 

على ظروف السكن وتفاقم أزمة السكن في السنوات األخيرة. 
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مقاالت تم نشرها في مجالت علمية  
- Ahmad S Muhammad, Mohammad Khatib. 2018. Violence in Israel›s Palestinian soci-
ety: a cross-sectional study )Abstract(. The lancet. 

- Mohammad Khatib, Ahmad S Muhammad. 2018. The health status of the Palestinians 
living in Israel: a cross-sectional study. )Abstract(. The lancet.

- Nihaya Daoud, Ye Eun Jung, Ahmad Sheikh Muhammad, Ruth Weinstein, Amir Qaad-
ny, Faten Ghattas, Mohammad Khatib, Itamar Grotto. 2018. Facilitators and barriers to 
smoking cessation among minority men using the behavioral-ecological model and 
Behavior Change Wheel: A concept mapping study. PLOS One. 1-26.

- Rajech Sharkia, Muhammad Mahajnah, Ahmad Sheikh-Muhammad, Mohammad Khatib, 
Abdelnaser Zalan. 2018. Trends in the prevalence of type 2 diabetes mellitus among 
Arabs in Israel: A community health survey. Global Advanced Research Journal of 
Medicine and Medical Science. 
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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 جلميع 

املواطنني على قدم املساواة ممّا يتيح لهم العيش الكرمي في محيط صحي مستدام.

من هنا يعمل املركز على دفع وتعزيز القيم واألمناط السلوكية البيئية لدى اجلمهور، وإلى تعميق الوعي واملناصرة 

إلحقاق احلقوق البيئية للمجتمع الفلسطيني في البالد. 

حملة العدالة البيئية... القصة كاملة!

في  أطلقها  التي  احلملة  في  البيئي  العدل  مركز  اِستمر 

العدالة  التعريف مبفهوم  إلى  والتي هدفت  أواخر عام 2017 

البيئية ونشر التوعية حول قضايا العدل البيئي فيما يخص 
الفلسطينيني في إسرائيل. ارتكزت احلملة على فيديو صور 
مفهوم  يشرح  والذي  اجلليل  جمعية  إنتاج  من  متحركة 
العدالة البيئية بشكل مبسط من خالل استعراض قضايا 
عدالة بيئية مرتبطة بالفلسطينيني، وقد رافقته منشورات 
متعاقبة في شبكة التواصل االجتماعي »الفيسبوك« حول 
جملة من القضايا منها: الكسارات، األرض واملسكن، البنى 

التحتية واملناطق الصناعية. 
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مركز العدل البيئي

متكني السلطات احمللية العربية - إقامة جلان بيئة 

ساعد مركز العدل البيئي في السابق العديد من السلطات احمللية العربية 
البلديات  مرسوم  من  149ي  بند  مبوجب  بيئة.  جلان  وتفعيل  إقامة  على 
)تعديل رقم 98( تقوم السلطة احمللية باختيار جلنة بيئة وظيفتها املبادرة 
وحمايتها  البيئة  على  باحلفاظ  صلة  ذات  مجاالت  في  برامج  وتخطيط 
مخططاتها  اللجنة  هذه  تُقدِّم  للبيئة.  املستدام  االستخدام  وضمان 
بناًء عليه،  التي مت املصادقة عليها.  البرامج  تنفيذ  وتتابع  ملصادقة اجمللس 
جلان  أهمية  الوعي حول  لرفع  واسعة  بحملة  االنتخابات  قبيل  املركز  قام 
البيئة وحلث السلطات احمللية العربية إلقامة وتفعيل هذه اللجان. تضمنت 

احلملة توزيع كتيِّبات إرشادية لكيفية بناء وتفعيل هذه اللجان. 

جلسة في مجلس محلي طرعان
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مركز العدل البيئي
التوعية والتثقيف حول إدارة النفايات الصلبة

والتمكني  التثقيف  على  بالعمل  البيئي  العدل  مركز  استمر 
اجملتمعي في موضوع إدارة النفايات الصلبة فيما اختار موضوع 
مع  املركز  طاقم  عمل  العام.  لهذا  البالستيكية  النفايات 
من  مدارس  وطالب  نساء  تضمنت  مختلفة  مجتمعية  فئات 
أخطار  عن  معلومات  شملت  عمل  وورشات  محاضرات  خالل 
البالستيك، طرق احلّد من إنتاج نفايات بالستيكية، بدائل متاحة 

وإعادة استعمال املنتجات البالستيكية. 

إتاحة الوصول إلى احلدائق العامة في البالد

استمر املركز في رصد ممارسات السلطات احمللية اليهودية فيما يتعلق بفرض رسوم دخول إلى حدائقها العامة. يُذكر في هذا السياق 
أنه مبوجب تعديل لقانون البلديات ُحظر فرض السلطات احمللية رسوم دخول حلدائقها العامة إال في حاالت استثنائية بتصريح من وزير 
الداخلية. على الرغم من هذا، تنتهج السلطات احمللية اليهودية طرقًا ملتوية لتجاوز القانون وفرض رسوم دخول إلى حدائقها. من هنا 
عمل املركز على النشر والتوعية حول احلق في الدخول اجملاني للحدائق العامة ومالحقة السلطات احمللية التي تقوم بانتهاك هذا احلق. 
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مركز الحقوق الصحية
احلق في الصحة هو حق أساس ضمنته القوانني واملواثيق الدولية، إال أن منالية هذا احلقّ تختلف من منطقة إلى أخرى وتتأثر مبدى الُبعد 
عن املركز، مستوى الوعي، املستوى االقتصادي – االجتماعي، واالنتماء القومي.  تعمل جمعية اجلليل، من خالل فعالياتها وشراكاتها 
اخملتلفة، على متابعة ومقارنة مستوى اخلدمات الصحية املقدمة للمواطنني العرب ومتابعة الفجوات القائمة بني املركز واألطراف 
وبني اجملتمعني، العربي واليهودي. هذا، إلى جانب عملها طويل األمد في التوعية والتثقيف الصحي، من خالل مشاريع عينية متنوعة.

مؤمتر اجلليل الرابع للمساواة في الصحة 

بالشراكة والتعاون مع املنتدى املدني لتطوير الصحة 
في اجلليل، منظمة شتيل واجمللس احمللي في طرعان، 
عقد مؤمتر اجلليل الرابع للمساواة في الصحة. تخلل 
مقلقة  ومعطيات  مواضيع  ومناقشة  عرض  املؤمتر 
على  وانعكاساته  العام  الصحة  جهاز  انهيار  منها: 
الصحية  اخلدمات  منظومة  اجلليل،  في  السن  كبار 
الشمال،  في  العرب  املسنني  جلمهور  واالجتماعية 
التغيرات  حول  والنقاش  العمل  ورشات  إلى  إضافة 
املسنني،  جمهور  وحاجات  مواصفات  في  احلاصلة 
ودور  ورفاهيتهم  صحتهم  لتطوير  العمل  ومناذج 

السلطات احمللية في تطوير اخلدمات لهم.
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املساواة  لتطوير  البرملاني  النشاط  في  مشاركة 
االجتماعية 

تشغيل  جلنة  جلسة  في  اجلليل  جمعية  شاركت 
هامة  قضية  وطرحت  االجتماعية  واملساواة  العرب 
العائلة  طبيب  على  العربي  املواطن  اعتماد  حول 
الكبير  العدد  فإن  باملقابل  له،  رئيسية  كمرجعية 
للمرضى لدى هذا الطبيب في صناديق املرضى يجعل 
خدمة  على  املعالج  يحصل  وال  سطحيًّا  العالج 
طالبت  كما  ظروفه.  مع  يتناسب  وكما  مناسبة 
كل  لدى  املسجلني  املرضى  عدد  بتحديد  اجلمعية 
خالل  أيًضا  بُحثت  وقد  األطباء.  أجور  ورفع  طبيب 
اجللسة التحديات الرئيسة في تعزيز صحة السكان 
حياة  منط  نحو  تغيير  إلى  الفورية  واحلاجة  العرب 

صحي.

حملة التوعية نحو الوقاية، التشخيص املبكر وعالج 
سرطان الثدي لدى النساء العربيات 

أطلقتها جمعية  التي  باحلملة  اجلليل  شاركت جمعية 
العاملي  الشهر  أكتوبر،  شهر  في  تسعة“  من  “واحدة 
للتوعية لسرطان الثدي، من خالل حلقات بيتية نظمتها 
في  تسعة“  من  “واحدة  جمعية  مع  بالتعاون  اجلمعية 
ومناقشة  املعلومات  توفير  مت  العربية  البلدات  مختِلف 
املسبقة حول  اآلراء  املرض،  جوانب مختلفة كمسببات 
حول  للوعي  باإلضافة  والعالج  املبكر  والكشف  املرض 
الوعي  ورفع  منالية احلصول على خدمات صحية الئقة 
لكون  النشاط  هذا  ويأتي  عامة.  الصحية  للحقوق 
لدى  شيوًعا  السرطان  أنواع  أكثر  أحد  الثدي  سرطان 
النساء، ويعتبر من مسببات الوفاة األكثر شيوًعا لديهن، 
التام  للشفاء  فرصة  تكون  املبكر  الكشف  عند  ولكن 

منه بنسبة 92 %. 

حملة التوعية نحو الوقاية من سرطان الثدي
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أعضاء الهيئة اإلدارية 

الدكتور جمال دقدوقي 

عالجي.  نفسي  أخّصائي   .2013 منذ  اإلدارية  الهيئة  رئيس   
أخّصائي نفسي مسؤول في لواء الّشمال. مدير مركز اخلدمات 
النّفسية )كفركنّا- بستان املرج(. مختّص في معاجلة الّصدمات 
في  »اليونيسيف«  في  مدرّب  النّفسي.  والّضغط  النّفسية 

مواجهة حاالت الطوارئ واألزمات.

بروفسور أشرف إبريق 

 باحث في الكيمياء في معهد الّتخنيون. 

األستاذة أفنان حاج علي

الثقافة  مجال  في  باحثة  واقتصادية،  تنظيمية  مستشارة   
القومية وجودة حياة العمل.

د. إياد خمايسي 

 أخّصائي األمراض الباطنية واجلهاز الهضمّي والكبد. مدير قسم 
الّتنظير املتقّدم في مستشفى »رمبام« في حيفا. محاضر في 

كّلية الّطّب »ربابورت«، التخنيون 

بروفسور حسام حايك

التخنيون. خبير في  الكيميائية في معهد  الهندسة  احث في 
تكنولوجيا النانو ومجال الّتشخيص غير االجتياحي لألمراض.

د. رماء دعاس

الكمي، محاضرة  البحث  التربوية وتطوير طرق  القيادة  باحثة في 
في كلية القاسمي، باقة الغربية.

د. روزالند دعيم 

 باحثة في األدب والثقافة الشعبية، محاضرة في الكلية األكادميية 
العربية للتربية، حيفا. ناشطة اجتماعية ورئيسة جمعية اجلليل 

في الّسنوات )2009-2013(.

د. مبدا نعوم 

 طبيب، أخصائي تخدير ومدير قسم التخدير وغرف العمليات في 
املستشفى الفرنسي، الناصرة. 

الصيدالنية نادرة خورية

التنمية  مجال  في  فعالة  مكابي،  املرضى  صندوق  في  صيدالنية 
جملموعات  سياحية  ومرشدة  للمنّظمات  إدارية  مدرّبة  الصحية. 

أمريكية في شفاعمرو.

اجتماعي.  وناشط  ممرض  زراعي،  مهندس   – عمري  وائل  املهندس 
رئيس جمعية اجلليل في الّسنوات )2004-2008(.

أعضاء الّلجنة العلمية االستشارية لمعهد البحوث التّطبيقية

• بروفيسور أشرف أبريق - معهد التخنيون 

• بروفيسور عيدو يتسحاقي - جامعة حيفا

• بروفيسور تسيون فاحيمة - جامعة حيفا

• د. مزيد فالح - ممثل شركة

• االستاذ رياض حصري - بلدية شفاعمرو

• االستاذ فاروق فرهود - ممثل تربوي



طاقم جمعية الجليل
• بكر عواودة - املدير العاّم

accountant@gal-  إلياس خليف - مراقب حسابات ومدير قسم املالية •
 soc.org

kler@gal-soc.org كلير طوافشة - مساعدة إدارية •

admin@gal-soc.org رشا عطااهلل - مساعدة إدارية •

قسم تطوير املوارد

resource@gal-soc.org - دانيال هاكسما نعوم •

k.michener@gal-soc.org  كايا متشنر •

• ندين ناشف

• مرجنيت أوفير

اإلعالم 

gsmedia@gal-soc.org نورا صباح- عدوي •

مركز العدل البيئي واحلقوق الّصحية 

amira@gal-soc.org أميرة عرّاف – محامية، مديرة املركز  •

ركاز- معهد البحوث االجتماعية التطبيقية

 a.sheikh@gal-soc.org أحمد الشيخ محمد – باحث، مدير املركز •

• سوسن رزق مرجية - باحثة في العلوم االجتماعية

 sawsan@gal-soc.org 

• د. محمد خطيب - باحث ومحاضر في كلية صفد 

mkhatib@gal-soc.org 

طاقم معهد البحوث التطبيقية

  jeries@gal-soc.org د. جريس جدعون - باحث ومدير علمي •

• بروفيسور حسن عزايزة - باحث، محاضر ورئيس قسم العلوم البيئية 
 hazaizi@gal-soc.org  أيًضا في كلية تل- حاي

• بروفيسور عصام صباح - باحث، مؤسس شركة “أجروبيكس”، ومحاضر 
 isabbah@gal-soc.org في كلية أورط براودا

• بروفيسور أنور ريان - باحث، ومحاضر في كلية القاسمي   

. anwar.rayan@gal-soc.org 

 sare-asli@gal-soc.org  د. ساري عاصلة - باحث •

 manalhz@gal-soc.org د. منال حاج-زاروبي - باحثة •

• د. نضال مصاحلة

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

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

                              abokandi@post.bgu.ac.il باحث   - قنديل  أبو  عمار  د.   •
•   د. رامز عيد

 hebaabutayeh@yahoo.com  هبة أبو تاية - طالبة دكتوراه •

anwarddm@gmail.com أنوار مصاحلة - طالبة دكتوراه •

 )Post doctor( د. راوية حايك - باحثة •

• روان برانسي - طالبة ماجستير

• صابرين عواد - طالبة ماجستير

• صفاء عواد - طالبة ماجستير

• مهدي حسنني - مساعد باحث 

• فايز سيد أحمد - مساعد باحث

• فارس حالحلة - مساعد باحث 

• سالم هيبي - مساعدة باحث 

• سيرين حسني - مساعدة باحث

• أميرة ياسني - مساعدة باحث

• رندة عزازمة - مساعدة باحث

• شريهان محسن - مساعدة باحث 

•  إميان شواهنة - مساعدة باحث

• عرين شبلي - مساعدة باحث

• منارق خطيب - مرشدة 

• نظير كناعنة - مركز فعاليات تعليمية
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