
العدد الخاص من صحيفة صوت الجامعة يلقي الضوء على قصة كفاح  هذا 
 ومسيرة نجاح الجامعة اإلسالمية بغزة ودورها التاريخي في صناعة وصياغة
الصحيفة تعرض  عامًا، كما   43 العالي في فلسطين خالل  التعليم   مسيرة 
وموقعها جوائز،  من  عليه  حصلت  وما  الدولية  وعالقاتها  الجامعة   لشراكات 
 بين جامعات العالم وما تقدم من برامج أكاديمية ومنح وتسهيالت لطلبتها
 وما تقدمه من مشاريع لخدمة الخريجين والمجتمع الفلسطيني، كما تقدم

الصحيفة بانوراما صور ألبرز زوارها ولبيئتها الجميلة. 

أغسطس/آب 2021م - ذي الحجة 1442هـ                        **جريدة جامعية تصدر عن قسم الصحافة واإلعالم بكلية اآلداب**                                      )عدد خاص(

 والثانية وفق منصة البحث العلمي )                              (  
) Webometrics و QS (    في التصنيفين الشهيرين

Google Scholar

اقرأ في هذا العدد

 المنح الجامعية
والتسهيالت المالية

البرامج األكاديمية

 عالقات التعاون
 والشراكات والتوأمة مع

الجامعات العالمية

 الجوائز العلمية التي
حصلت عليها الجامعة

 برامج التبادل األكاديمي
الدولية

 مراكز البحث العلمي
وخدمة المجتمع

 موقع الجامعة في
التصنيفات الدولية

 عضويات الجامعة في
االتحادات العالمية

 مراكز الجامعة لخدمة
ذوي االحتياجات الخاصة

بانوراما صور

قالوا عن الجامعة

Uni Rankالجامعة اإلسالمية األولى فلسطينًيا في التصنيف العالمي )                      ( 2020



 تقدم الجامعة منًحا ومساعدات وكفاالت
نحو منها  يستفيد  وتسهيالت   وقروًضا 
الباحثون يصنف  إذ  طلبتها.  من   %50 
 الطلبة إلى فئات حسب حاجتهم، وتقدم

هؤالء من  لآلالف  التسهيالت   الجامعة 
لمنح ترشحهم  أو  المحتاجين   الطلبة 

خارجية.
 وتنطلق الجامعة في تقديم خدماتها في

 هذا السياق من أن الموارد البشرية هي
الفلسطيني، الشعب  يملك  ما   أثمن 
 وتحرص على أال يحرم الطالب من دراسته

الجامعية بسبب ظروفه االقتصادية.

تقـــدم منـــحًا ومساعـــدات طالبيــــة
يستفيـــد منهـــا نحـــو 50% مـــن طلبتهـــــا 

الجامعــة اإلسالميــة

2



المنح التي تقدمها الجامعة لطلبتها

3



الكلّيـات والبرامـج األكاديميـة
ا 11 كلّية و 150 برنامًجا أكاديميًّ

4

جميع البرامج معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

78



5

37

13
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تعــّرف على التخصصات الجديدة
في الجامعة اإلسالمية



فــــرع الجنــــوب
7

8 كليــات و 21 برنــامجًا أكاديمــّيًا
دراسية  رسوم 

فترة طيلة   مخفضة 
الدراسة

 مواصالت
بأسعار  مؤمنة 

رمزية

جامعية بيئة 
وخدمات  جميلة 
مميزة تعليمية 
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ـْـَرز الزّوار بانوراما أب
سيادة الرئيس محمود عباس

رئيس دولة فلسطين

مراسم منح الجامعة شهادة الدكتوراه الفخرية
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان

السيد خالد مشعل
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقًا

القائد الشهيد الشيخ أحمد ياسين القائد الشهيد الرئيس ياسر عرفات

صاحب السمو األمير حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

سعادة سفير الواليات المتحدة األمريكية

سعادة السفير الصينيسعادة السفير التركي

سعادة السفير اليابانيفضيلة العالمة الدكتور يوسف القرضاوي   

المفكر العالمي نعوم تشومسكي

الدكتور زكريا األغا والدكتور نبيل شعث
عضوا الجنة المركزية لحركة فتح

 حضرة صاحب السمو األمير عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس الوزراء بدولة قطر سابًقا   

السيد ماهر الطاهر
مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج   



9

سيادة الرئيس محمود عباس
رئيس دولة فلسطين

دولة السيد إسماعيل هنية
وفد الفصائل الفلسطينيةرئيس الوزراء السابق

وفد وزراء حكومة الوفاق الوطني

الدكتور صبري صيدم - وزير التعليم العالي السابق

سعادة سفير الواليات المتحدة األمريكية

سعادة القنصل السويدي

سعادة السفير المصري

المفكر العالمي نعوم تشومسكي

الدكتورة حنان عشراوي
وزير  التربية والتعليم العالي    سابقًا

سعادة القنصل الفرنسي

 حضرة صاحب السمو األمير عبد الله بن خليفة آل ثاني
القائد الوطني الشهيد إسماعيل أبو شنبرئيس الوزراء بدولة قطر سابًقا   

السيد ماهر الطاهر
مسؤول الجبهة الشعبية في الخارج   

سعادة السفير محمد العمادي
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الجـــــامعــــة اإلسالميـــــة عـــن  قالـــوا 
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الجـــــامعــــة اإلسالميـــــة عـــن  قالـــوا 
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المية
س

إل
بانوراما الجامعة ا
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األوروبية، الجامعات  ال سّيما  الجامعات  من  عدٍد  مع  األكاديمي  التبادل  من مشاريع  بعدٍد  اإلسالمية  الجامعة   ترتبط 
كامل في أكاديمي  عام  أو  دراسي  لدراسة فصل  الجامعة اإلسالمية  البرامج يسافر عدد من طلبة   وبموجب هذه 
 الجامعات الشريكة وتحتسب الجامعة اإلسالمية هذه المواد للطلبة بعد عودتهم، كذلك يسافر عدد من أعضاء هيئة

التدريس من الجامعة إلجراء أبحاث مشتركة مع نظرائهم في الجامعات الشريكة

14



قالوا عن الجامعة اإلسالمية

15

 حصلت الجامعة اإلسالمية على المرتبة األولى فلسطينيًا في التصنيف العالمي الشهير )                  (

فلسطينيًا الثاني  المركز  على  الجامعة  حصلت  فقد  وكذلك   ،2020 للعام  التصنيف  نسخة  حسب   وذلك 

 حسب التصنيفين العالميين الشهيرين  في نسختهما األخيرة لشهر يوليو 2021 التي

 تستند لمعطيات منصة البحث العلمي )                       (لعدد االقتباسات التي تحصل عليها المنشورات

العلمية، وجاءت الجامعة كذلك في موقع متقدم على المستوى الدولي ضمن أفضل الجامعات العالمية.

Uni Rank

)QS و Webometrics(
 Google Scholar

 والثانية وفق منصة البحث العلمي )                              (  
) Webometrics و QS (    في التصنيفين الشهيرين

Google Scholar
Uni Rankالجامعة اإلسالمية األولى فلسطينًيا في التصنيف العالمي )                      ( 2020
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الخريجين ودعم واحتضان المشاريع اإلبداعية الجامعة لرعاية  مراكز ومشاريع 

مشروع ريادة األعمالحاضنة األعمال والتكنولوجيا

دائرة شئون الخريجينمشاريع العمل الحر

18



 المرافـق الجامعيــة..
بيئـــة تنبــض بالنشــــاط والحيويــــة

 تضم الجامعة عدًدا كبيًرا من
 المختبرات العلمية المجهزة
 بأفضل األجهزة الالزمة إلجراء

 التجارب العملية، وتحرص
 الجامعة على تحديث مختبراتها

 بشكل مستمر، وتعنى
 باستخدام وسائل التقنية في

العملية التعليمية. و

المختبرات العلمية
 تعد مكتبة الجامعة اإلسالمية من أكبر
 المكتبات األكاديمية في فلسطين،
 حيث يوجد بها نحو ربع مليون كتاب

 و)12,000( نسخة من رسائل
 الماجستير، و)700( نسخة من رسائل
 الدكتوراه، إضافة إلى االشتراك في
 عدٍد كبيٍر من قواعد البيانات العالمية

والمكتبات اإللكترونية. و

المكتبة المركزية

 تقدم الجامعة خدماتها الصحية من خالل عيادة طبية مجهزة يقوم عليها فريق مؤهل من األطباء والعاملين في
 المجاالت الطبية، لتوفير الرعاية الصحية في مجاالت: الطب العام، وطب األسنان، والنساء والوالدة، والعيون،

واألنف واألذن والحنجرة. و

مـركــز الرعاية الصحية

المرافق الرياضية
ملعب الجامعة المعشب

صالة اللياقة البدنية
صالة كرة الطاولة

صالة الشطرنج
ملعب )رملي( كرة القدم الشاطئية

وكرة الطائرة
ملعب خماسي لكرة القدم الخماسية

وكرة الطائرة، ومتعدد األغراض

مراكــز الجامعة لخدمة ذوي االحتياجــات الخاصــة
 مركز “إرادة” للتأهيل

 والتدريب المهني
لألشخاص ذوي اإلعاقة

 يقدم مركز “إرادة” خدمات التأهيل
 المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة من

 خالل برامج أعطت الفرصة للمئات من
 ذوي اإلعاقة ليصبحوا قادرين على

 ممارسة مهن مختلفة وإعالة أنفسهم
 ومساعدة أسرهم وذلك في مجاالت
 متعددة كصناعة األثاث والرسم بالحرق
 على الخشب وتجليد الكتب والرسم
 على الزجاج وإنتاج قطع فنية خشبية

     وصيانة األجهزة المحمولة
ومجاالت الطاقة الشمسية وغير ذلك.

 يقدم المركز خدمة التعليم
 األكاديمي لذوي اإلعاقة
 البصرية )مركز التقنيات
 المساعدة للمكفوفين(

 حيث يمكن البرنامج الطلبة
 المكفوفين من استخدام

 الحاسوب والدخول إلى شبكة
 اإلنترنت واستخدام البريد

 اإللكتروني وإنجاز المهمات
 الدراسية واألبحاث وطباعتها

 وتوفير المواد العلمية
المطبوعة بطريقة برايل.

 مركز خدمات
 اإلعاقة والدمج

للمكفوفين
 ُتعد الجامعة اإلسالمية الجامعة

 الوحيدة على مستوى الوطن ومن
 الجامعات العربية المعدودة التي

 تبنت تقديم خدمة التعليم الجامعي
 للطلبة الصم من خالل تخصصين:
 دبلوم تكنولوجيا اإلبداع، ودبلوم
 صيانة الحاسوب واألجهزة الذكية،

 وتوفر الجامعة للطلبة الصم البيئة
 التعليمية المناسبة من مختبرات،

 وورش تدريبية، ومالحق دراسية بلغة
اإلشارة.

برنامـــج
تعليم الصم

)CNC(
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